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NOORD-BRABANT.

He rtogenbo tch.

Arkesteyn en Z- >. -n , .). .!.) Boekhandelaars, 5 Ex.

Beosekom, (W. J. A. van Adjunct-Controleur van de Directe Belastingen en

Int Kadaster.

Bibliotheek der Koninklijke Kweekschool voor Onderwijzers. (De;

Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in

Noord Brabant
1

1
»•

Bibliotheek van het r> Kegriment Infanterie. (De)

].. L. .1. T. A. Baron van; Kapitein der Infanterie.

rt V. .1. M. van den)

Bosrh 11/... Mr. NV. I)., Advocaat.

h van Drakestein, (Jhr. Mr. 1'. .1.) Commissaris des KoningS.

Qodefroi . M. .1. i Med. doctor.

Heusilen ,
i NV. C. van) Boekhandelaar, 17 E\

Laffertoe, (J. L.) Koopman.

Maronier, (P.) Onderwijzer.

Koamans, <. Boekhandelaar, 30 Ex.

hfosselmans, (B. <'. .I.i Predikant.

Muller, (Gebr.) Boekhandelaars, .'}<) Ex.

1'nv. .1. II.
|

Instituteur.

Reling, i.I. Schoolopziener en Leeraar aan het Gymnasium.

RoelofTs, (C. 11. Hoofdonderwijzer.

Rousseau, (J. J.) [nspectenr der Begistratie.

BQekerorsel, (Jhr. Mr. 0. B. E. van) (iritlier van het Kantongerecht

Bijsterborgh, L.) ll.>ofd-ingenieur van den Waterstaat

'•rmans, (J.i Docent aan het Gymnasium.

Bnoeek, (Jhr. M. k.) Candidaat-Notaris.
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Stokvis en Zoon, (P.) Boekhandelaars, 5 Ex.

Verheijen, (Jhr. Mr. J. B. A. J. M.) Inspecteur van het Lager Onderwijs.

Verhoeven, (P. N.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Verspijck, (A. J. C.) Huisondenvijzer.

Wijs, (F. C. J. de) Wijnhaudelaar.

Baarle-Nassau.

Paeuu, (F. C. B. de) Kostschoolhouder.

Bergen-op- Z oom.

Asselhergs, (Am.) Fabrikant en Koopman.

Brogtrop, (J. P.) Hoofdonderwijzer.

Harte, (P.) Boekhandelaar.

Juten, (F. G.) Hoofdonderwijzer.

Ram, (J. A. de) Medic. Doctor.

Rosevelt, (J. H. Cateau van) Controleur vau 's Rijks belastingen.

Steenmeijer, (J.) Boekhandelaar.

Verhagen, (Mr. J. C.) Wethouder.

Verheijen, (Jhr. Mr. F. X.) Kantonrechter.

Verlinden, (J. J. H.) Boekhandelaar, 10 Ex.

Wijnpersse, (A. van den) Hoofdonderwijzer.

Bergeyk.

Kaupp. (Dr. F. A. A.)

BI adel en Ne ter s el.

Well, (R. van) te Bladel.

Breda.

Alberts, (T.) Aannemer.

Baetens, (P. F.) Kapelmeester bij de Koninklijke Militaire Academie.

Bibliotheek der Koninklijke Militaire Academie. (De)

Bibliotheek van het 2e Regiment Vesting-Artillerie. (De)

Broese en Comp., Boekhandelaars, 14 Ex.

Burgersdijk, (Dr. L. A. J.) Leeraar bij de Koninklijke Militaire Academie.

Cotes.

Dirken, (A. C.) Hoofdonderwijzer.

Hermans en Zoon, (J.) Boekhandelaars, 30 Ex.

Heykoop, (D. J. L.) Inspecteur der Registratie en Domeinen.

Kleyn, (Mr. G. A.) Procureur.

Kuyk, (C.) Koopman.

Mierlo, (Mr. J. H. van) Rechter in de Arrondissements-Rechtbank.



Moerman . C.) Schilder.

Nienwenhnys, (P. B.) Boekbandelaar, 2 Ex.

KHeawknyk (M. .). van) Kapitein i»ij het - Begimenl Vesting-Artillerie.

Pel* Bijcken, |
Mr. \. Proenrenr.

Pmeda, \. de Gepens. Kapitein van hel Oosl Indische leger.

Phikhooy. F. B.

Saltet, .1. .1. \. Kapitein Kwartiermeester bij liet 2* Regimenl Vesting-Artillerie.

Bohavier II/.. iJ.) Qraanhandelaar.

Illleman, J. W.) Kostschoolhooder.

Tnrnhont, (J. J. van) Boekhandelaar, 17 Ex.

Wn, ll. van der) Dirtctcur dor Registratie en Domeinen .'"ir \ -,| Brabant.

ViTilusscii . (<!. .1. .I.i Knopinai).

Voegt, ><;. ü. de Boekhandelaar, 5 Ex.

B o.''in eer,

Kuylaars, (J. C.) Leeraar aan Int Gymnasium.

('. ii i/ 1: ii il )i il f Mn ii S.

Lindert, .1. van) Boekhandelaar, •">'» Ex.

D r ii nen.

Jansen, i.J. I'.i Burgemeester en Secretaris.

Ein dit oven.

Piere, (M. I'. van) Boekhandelaar, 2 Ex.

Etten rn Leur.

Dijk, (.1. van) Directrice van hel K. K. Meisjes Instituut te Etten.

F ij n a a r I.

Lindhont
|
M. J.)

G ra ve.

Dieren, (Wed. .1. K. van) Boekhandel, "> Ex.

Halste ren.

1'laat , i r. .1. II. i Boofdonderwijzer.

Hel rui n.

ren. (M. •
'. van) Bnisonderwijzer.

//. ,/ ,i ,'n.

Vri-riuan, (L.j Boekhandelaar.



Klundert.

Dekkers, (A. M.) Onderwijzer.

Lithoijen.

Dijkhoff, (J.) Schoolopziener.

Dijkhotf, (W.) Hoofdonderwijzer.

St. Michieis- Gestel.

Instituut voor Doofstommen, (Het) te Herlaar.

Seminarie. (Het R. Katli.)

St. Oedenrode.

Brink, (F. H. van deu) Kostschoolhouder.

Oir schot.

Söhngen, (J.) Instituteur.

Oosterhout.

Smeets, (M.) Ambtenaar ter Gemeente-Secretarie.

Ossendrech t.

Adan, (H. A.) Gemeente-secretaris.

Ravenstein.

Eerebeemt, (R. C. van de) Hoofdonderwijzer.

Ros end aal.

Lutz, (H. F. J.) Hoofdonderwijzer.

Suijkerbuijk, (J.) Boekbandelaar, 5 Ex.

Rosmalen

Scheltinga. (T. J. J. de Blocq van)

Ter hei den.

Verhoeff, (A.) Hoofdonderwijzer.

Tilburg.

Bergmans, (W.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Waspik.

Winter, (J. de) Onderwijzer.



5

R illetnsi a d.

Pridericha, B Boekbandelaar, 2 Bi

Boatnm, (J. F. van) 2 Lnitenanl dei Infanterie.

Woen i drech t.

Koon, (Godfr.) Burgemeester te Bogerheiden.

rVou u;.

Elahof, d'. II.) Hoofdonderwijzer.

Zevenbergen.

mccntebestuur. (Het)



~^

GELDERLAND.

A rnhem.

Amerongen, (W. J. P. Baron Taets van) Kamerheer van Z. M. den Koning.

Andres, (G. H.) Wethouder.

Arentsen, (L. H.) Ambtenaar op het Provinciaal Gouvernement.

Barends. (W. B.)

Bibliotheek. (De Openbare)

Boissevain, (Mr. J. H. G.) Advocaat.

Borger, (P. A.) Emer. predikant.

Bruin, (H. de) Commissionair in effecten.

Bruyn, (Mr. G. Fosn. de) Advocaat.

Buddingh Jr., (J. J.) Fabrikant.

Bunker, (A.) Koopman.

Canneman, (A.) Gepens. Kapitein der Genie.

Cate, (Mej. C. en S. D. ten) Institutrices.

Coeheret, (Pierre L.) Instituteur.

Creutz. (L.)

Eek, (F. W. L. van) Notaris.

Eelders, (Van) l e Luitenant-Adjudant bij het 1<" Reg. Infanterie.

Egmond Jr., (J. van) Boekhandelaar, 30 Ex.

Engelberts, (J. M. J.) Bankier.

Engelhart, (J. C.) Adjunct-Commies op het Provinciaal Gouvernement.

Everts, (H. W.) Med. Doctor.

Geer. (Baron de)

Groen AJzn., (J. A.) Catechiseermeester.

Harencarspel. (Mr. F. J. van)

Homoet, (J. J.) Med. Doctor.

Hoogvliet, (Dr. P.) Praeceptor aan het Gymnasium.

Jansen, (Fr.) Directeur der Diligence-onderneming van Gend en Loos.



Kampen, •;. B. I'. \ an Onderwijzer.

Kri/.i-r, v de Eerste K l.rk i<t Gemeente-Secretarie.

Keiler, Gerard) Letterkundige.

Keyaer, J. 1'. de) Predikant

Kr.M --
. w . il. Stenfert) Boekhandelaar, il Ex

Lammen, L. Commiea ter Gemeente-Secretarie.

Magendans .
w Bulponderwijzer.

Manen. (C. van)

Mm, (Mej. C. W. A.) [nstitntrice.

Merkus. (Jonker J.)

ICedema, B.) Apotheker.

Kijhofi, 1'. Archivaris ran (Gelderland.

Nijhofl en Zoon, (Ie. An.) Boekhandelaars, 17 Ex.

Provinciaal Bestuur van (Gelderland, (Het) .'» Kx.

Ban ran Gameren, (Mr. J.) Presidenl ran hel Provinciaa] I rerechtshof ran Gelderland.

Sachse . Mej. • . II. [nstitntrice.

Sanders, K.
i
Boofd onderwijzer.

ïter, (C. J.) Fabrikant.

Sleyster. (Mej. G.)

Stam Jr., (H. J. Lector aan hel Gymnasium.

Sternberg, (J.) Predikant

Swaan, (J. W.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Thieme, (G. J.) Boek en Conrantdrnkker.

Thieme. (G. Weenink)

Timmer, G. K. Boofdonderwijzer.

Triehl , (J. 1'. C. ran i Apotheker.

Verbeek, | Mej. W. F.) [nstitntrice.

\.-r BnelL Mr. A. \v. n. <;.,

Verachner. (B. 1'. Baron ran)

Voltelen, (J.) uitgever van Letterkundige werken.

Wal! , G. A. A. ran de
I
Koopman.

Weerts, i .Mr. D. i Gemeente ontvai -

Wiel, (G. \v. van der) Boekhandelaar, 5 Kx.

Willink. (H. \. Tjeenk) Boekhandelaar, 6 Kx.

Winkel, (P. .1. te) (iritlicr ter Gemeente-Secretarie.

W.iltersom, (J. J.) Med. Doctor.

Wouters, <;. C.) Onderwgzer.

Zglstra, (C.) Leeraar aan het Gymnasium.

Apeldoorn.

Hlik, (A.) Het Loo.

Deetman, (J.) Boofdonderwijzer te Beekbergen.



Enderle, (J.) Het Loo.

Enklaar, (W.) Hoofdonderwijzer.

Hendriks, (B. H.) te Loenen.

Horst, (P. J. van P. van der) Hoofdonderwijzer aan het " Instituut van Kinsbergen."

Jansen, (W.) te Beemte.

Neelmeyer, (D. C. L.) Hoofdonderwijzer aan de school van Z. M. Koning Willem III.

School van Z. M. Koning Willem III, (De) Het Loo.

Barneveld.

Adama, (E.) Onderwijzer.

Berghuys, (Mej. M. C.) Institutrice.

Laseur, (G.) Onderwijzer.

Menger, (P. Andrete) Boekhandelaar, 12 Ex.

Toorenenbergen, (P. A. van) Predikant.

Vines, (J. de) Onderwijzer te Stroe.

Wassenaer Catwijck van den Briellard. (Mr. W. F. H. Baron van)

B eesd.

Kuyper, (Dr. A.) Predikant.

Bergh.

Godin, (L. Baron von) Administrateur der in de Nederlanden gelegen goede-

ren van Z. K. H. den Vorst Carl Anton van Hohenzollern Sigmaringen, te

'sHeerenberg.

Borcul o.

Veen, (J. van der) Instituteur.

Bru m m e n.

Antvelink, (J.) Onderwijzer.

Dussen, (W. G. van der) Notaris.

Gordon, (W. J.) Boekhandelaar, 6 Ex.

Kouwenaar Jr., (G.) Instituteur.

Lindeboom, (E.) Onderwijzer.

Petrie, (A. D. F.) Onderwijzer.

Roelofs. (G.)

Steenbeek, (H. G.) Hoofdonderwijzer te Eerbeek.

Vrijberghe. (Jhr. Mr. J. W. C. van)

Wijngaarden, (L. van) Onderwijzer.

Doesborg.

Barneveld, (G. E. van) Directeur der Gasfabriek.



11. vdcmaii. i D. I

Jalink .1 B

K«-t j. 11 . .1. W.i Wgnhandelaar.

K"k. I>r. A. <i. Leeraar aan Int C\ imiasiniii.

Laadri, \\ . D. Apotheker en ChemisL

Molenaar, il>. Ifed. Doctor.

Sehattenkerk, J. V. Boekbandelaar, s Ex.

Timmen Verboeren, l>r. 11. 1'. Gewezen Secretaris der Synode.

Vorstman, Mr. .1. A.> «iriilirr i>ij bel Kantongerecht

I'ij«', i.l. .1. \aii' Boekhandelaar, 5 Kx.

Doei i n < li

Nibbelink, Mr I» \\' Griffier l>ij bel Kantongerecht

Baadgi ep, (W. J. Boekhandelaar.

Braambeek .Ir. i.J. van)

Es, (J. van) Hoofdonderwijzer.

Üoornsji ijk.

E i li te ld.

E d i

Balkenende, (J.) Onderwijzer.

BrakeD Doorwerth. J. <;. \V. Baron ran)

Cate, .1. C. ten |
I (emeente secretaris.

Engelen, ill.i Onderwijzer.

Hartelust, W.i Kostsehoolhouder.

Hoxel, (J. W.i Iu-tituteur te Vecnendaal.

Knuttel Da, r.

Leeson, (Mej. J.) Institutrice.

POckel, (C. A.) te Bennekom.

Poll, (van de) Onderwijzer.

Hraak, (<ï. ten) Notaris.

E ibei 'f».

Elbu rg.

Jnlraa (Dn. \v

ins, l 'r. A. i Bector.

Oonk, .\. \an Sftenwbeert) Boekhandelaar, 3 l

El t.

Man. i \v. C. de) Ontvanger der Begistraüe en Domeinen.
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Rail, (Mr. S. J. E.) Oud-Rechter der Arrondiss.-Rechtb. te Nijmegen, te Lent.

Smits
,
(Mr. J. J.) Kantonrechter.

E pc.
\

Nijland, (H.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Worst, (H.) Predikant.

G ent.
j

Maanen, (G. A. F. van) Hoofdonderwijzer.

Gorssel.

Blokhuis, (J. P.) te Almen.

Lohuizen Hz., (T. van) Hoofdonderwijzer te Almen.

Schlimmer, (J. W.) Directeur der Kolonie Ned. Mettray.

Wijers, (E. J.) Hulponderwijzer te Almen.

Gr oen l o.

Vermeulen. (M. A. C.)

Harder tv ij k.

Buijtendijk, (S. H.) Predikant.

Kuilenbunj.

Blom, (A. J.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Dragt, (G. J. van) Hoofdonderwijzer.

Ent, (A. van der) Hoofdonderwijzer.

Fangman, (L.) Med. Doctor.

Laan, (L.) Hoofdonderwijzer.

Seminarie, (Het R. Kath.) 2 Ex.

Vaan. (C. de)

Neede.

Essen, (L. van) Candidaat-Notaris.

Hamer, (H.) Notaris.

Nijland, (A. K.) Instituteur.

N ij kerk.

Bosschaart, (D. J.) Onderwijzer.

Callenbach, (G. F.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Hoefhamer, (Mr. G.) Kantonrechter.

Smits, (J. J.) Jur. Stud.
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Nijm eg en.

Arnt/. (Mr. T. S. W. , Advocaat

Huurman . (J.) < iimIitw ij/i-r.

Franckcii N.(i/., (Mr. W.» Advocaat en Wethouder.

Haar H/... (B. ter) Predikant

Berderaeheé, (Ds. Joh-. Booykaas) Predikant.

Ht-UMii, it;. .1. vain Notaris.

Hntschler, (J. '/.* Wijnkooper.

loog, (J. den Dooren de) Chirnrggn.

Kamp, iA. van der) Kostsohoolhonder te II

Kan. il»r. .1. B. Reetor :uin la-t Gymnasium.

.Macd'.naM. N. J.)

Maekay, Mr. A. Baron) Advocaat

MolenjrnuitT, i (i - - 1 Kim-ritus Predikant

Most, Mr. W. .1. .1. O.) Advocaat

PUtsfoger. (.1. F.)

Bobben, (C. H.) Notaris.

gen, (Mr. M. A. nu) Griffier l>ij de Arrondissements-Bechtbank.

Thirme, geb. Rain-r. (Mevr. C. G.)

TUeme, (H. C. A. Boekhandelaar, 30 Ex.

Vu-weg en Zoon, (C. A.) Boekhandelaars, 7 I'.v

Ren ku m

.

Kneppelhoal van den Bemelachen Berp, i.J.) te Oi.stcrbeek.

Koodhuizen, (H.) Instituteur, te Oosterbeek.

R heden.

Rinkhuis. (B.) Hoofdonderwijzer, te Velp.

Vermeulen, (J. J.) te Velp.

Fonnfjne, (G.) Notaris.

W.,trheene, (Van) Predikaot

KiiMnk. A. J.i Hoofdonderwijzer

Ross m m.

Rn zen d ii ii l.

R uurl o.

Ti el.

Adema, (J. Hora) Ontvanger der Registratie.
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Bouvé, (Mej. B. F. de) Institutrice.

Geboren, (B. N.) Kostschoolhouder.

Mijs, (D.) Boekhandelaar.

Pijnacker Hordijk, (Mr. A.) Advocaat.

Keuchlin, (Jhr. P. A.) Burgemeester, Lid van de Provinciale Staten, enz.

Spiering, (Mr. W. F. E.) Lid van den Gemeenteraad.

Wermeskerken
,
(Wed. D. R. van) Boekhandel, 9 Ex.

Wesseling, (H. C.) Predikant.

Ubbergen.

Goes, (C. M. van der) Notaris te Beek.

Voorst.

Dieperink, (W. A.) Hoofdonderwijzer te Wilp.

Verbeek, (Mr. I. P. G.) te Twello.

Wag ening en.

Duyn, (G. A. G. P. Baron van der) Rentmeester van het Kroondomein.

Haspels, (E. I.) Postdirecteur.

Tibout, (W. J.) Boekhandelaar, 2 Ex.

Z alt- Bommel.

Garde, (H. J. van de) Boekhandelaar, 5 Ex.

Hartog, (Jacques) Tabakshandelaar.

Roodhuyzen, (Dr. H.) Predikant.

Thooft, (Mr. J. G.) Kantonrechter.

Zevenaar.

Petrie, (C. J.) Hoofdonderwijzer.

Tussenbroek, (W. K. van) Hoofdonderwijzer.

Zoelen.

Bos, (A. J.) Kostschoolhouder, te Avezaath.

Zutphen.

Andel, (A. H. van) Eerste Geneesheer aan het Krankzinnigengesticht.

Ansink, (W. B) Onderwijzer.

Anten, (M. H.) Onderwijzer.

Bas, (W. de) Notaris.

Bazendijk, (D. P.) Onderwijzer in de nieuwe talen.

Bessem, (M. H.) Onderwijzer.

Beusekamp, (G. C.) Hulponderwijzer.

Biermans, (P.) Onderwijzer.

Brevet, (A. J.) Ingenieur van den Waterstaat.



i:;

CanijKTt. T. H.i Boofdonderwijzer.

Claasaen. A. II. .l.i ('and. tot de II. dienst

Colenbrander, (B. B.) Boekhandelaar, 6 Ex
Couvcc, il'. A. I».i Otlifior van gezondheid

Cramer, < I »r. 1>. G.) Direotenr der Boogare Burgerschool.

Dam, (Mr. Jb. Procnrenr en Wethouder.

Dengerink, 1
11. C.) < Inderwijzer.

Dingemans, (B. Leeraar aan het Gymiiaahun.

Griethnyaen, (J. G. van) Predikant

keren, L. A. F. 11. Baron van) Schoolopziener.

Benny, i'h. M. Assuradeur.

Boff, 1'r. F. 11. I'.. ron) Leeraar aan het Gymnasium.

Bom. (L. F. M. L. von)

Borstini . .1.
| Tolgaarder.

Bnberts, l»r. \V. .1. /L) Leeraar aan Int Gymnasium.

Hint. Mr. K II ,J Qallandat) Leeraar aan de II", «gere Burgerschool.

D. .i. Architect

Klaassen ,
i,. .1.

i koopman.

Kramer, (Mej. M. .M.i Institutrice.

Kroon, il)r. .1. II.) Inspecteur van liet Lager Onderwijs.

Lennep.
i
Mej. Z. C. C. van

Lenting,
|
Mr. L. Ed Advocaat

Linschoten, (J. Il vam llootiloinlorwi}/.«>r.

Matthea J.Cz., Dr. II. .1.) Beetor van In-t Gymnasium.

Mellink. (W. 0.) Boekhandelaar, "- Ex.

Nuy.-ink, (G.) Onderwijzer.

Piquet. .1. S. Leenuir aan de Hoogere Burgerschool.

Phntenga, I'. B. Boekhandelaar.

Fuut. w.i Boofdonderwijzer.

Ki eliek. .1. B.i In-tituteur.

liuimn. >. Onderwijzer.

Schoonman, (J.) Boekhandelaar, 6 Fx.

Someren. \. E. C. van) Boekhandelaar, 9 Fx.

Sprayt .ii c.unp.. i.l.i Steendrukken.

wng, (Mr. 11. J.) Kantonrechter.

Tlmnie en Comp.,
|
\V. J.) Boekhandelaars, 17 F\.

Vos, (M. C. de) Instituteur.

vTeeoink. G.

Werndly. Th. J.)

W.vlhuizen, il', van, Bulponderwijzer.

Willemaen, .1. A. Bn khandelaar, _'l



ZUID-HOLLAND.

's Gr ave n h a g e.

Aa, (P. J. B. C. Robidé van der) Letterkundige.

Administratie der zaken van de R. Karn. Eeredienst. (De)

Akkersdijk, (T. J.) Hoofdonderwijzer.

Andel, (Mr. H. M. van) Advocaat.

Andries, (J. E.) Notaris.

Andriessen Jr., (J.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Asser, (C.) Jur. Cand.

Bakhuyzen, (A. H.) Papier- en Boekbandelaar.

Bas, (Mr. H. W. de) Advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden.

Bas, (Mr. J. de) Notaris.

Beelaerts van Blokland. (Jbr. Mr. F. W. A.)

Beer Poortugael, (J. C. C. den) l e Luit. van den staf der Infanterie.

Belinfante. (A.)

Belinfante, (Gebr.) Boekhandelaars, 30 Ex.

Belinfante, (J.) Journalist.

Belinfante Jr., (J.) Commies bij het Ministerie van Financiën.

Beusekamp, (F.) Student te Leiden.

Bibliotheek der Normaalschool voor onderwijzers. (De)

Bisschop, (G.) Apotheker.

Bisschop. (S. A.)

Bleeker, (Dr. P.) Staatsraad in buitengewone dienst.

Bloem. (J. C.)

Blommendal, (A. R.) Kapitein-Luitenant ter Zee.

Bllim, (W.) Hoofdonderwijzer.

Boetzelaer van Kijfhoek. (C. V. F. Baron van)

Bongaerts, (P.) R. Kath. Priester.

Borret, (Mr. Ed. J. H.) Lid van den Raad van State.
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Bosscha, -I I 'inl Minister.

Brink. A. van) Boofdonderwijzer.

Brink. (Dr. .1. ten) Leeraar aan hel Stedelijk Gymnasium.

1 1 rn \ n. 11. \an der) Bulpondero ijzer.

Bylandt, Mr. 0. J. E. Graal van Advocaat

Bylandt, (E. J. A. Graaf van) Lid van den Baad van State, Oud-Gouverneur

\ au Zuid-Holland.

Citters, (Jhr. Mr. J. de Witte van) Advocaat en Sol lopsiener.

Oleeff, (Gebr. van) Boekhandelaars, •"><» Ex.

Conrad, l'. V7.) [nspeetear van den^Waterstaat

Cool, (W.) ambtenaar aan hel Departement van Binnenlandsche Zaken.

Convöe, (M. IL) Boekhandelaar, 17 Ex.

Delprat, 'J. P.) Gepens. Generaal-Hajoor.

Déwald, I'. II Boofdonderwijzer te Scheveningen.

Dirksen, II J.) Leeraar aan hef Stedelijk Gymnasium.

D man, De Erven) Boekhandelaars, 9 Ex.

Doorn en '/.
i, (C. van) Boekhandelaars, 9 Ex.

Blias, 'Mr. 1'.
i BaadsheeT in den Boogen Baad der Nederlanden.

Ibronner, (Mr. C. C. E. d') Advocaat bij den Boogen Baad der Neder).

Bngelbronner, (J. F. W. II. d') Chef van het Station van den II. IJ. Spoorw.

Engelhard, (J. L. B.) Gepens. 0. 1. Ambtenaar.

r. .I.i

Gator. II.

Bwijk, (H. .1. G.) Adjunct-Commies bij het Ministerie van Binnenl. Zaken.

Francais, (Mr. C. J.) Procureur bij den Boogen Baad der Nederlanden.

Prederiks, J. G. I mderwijzer.

Prentrop, (J. A.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Pnndatie der Vrijvrouwe van Benswoude. De)

Geradtt, (Mr. II. II.
| Raadsheer in den llnu-.-n i;.uul der Nederlanden.

Genus, < Mr. J. .1. van) Advocaal bij den Boogen Baad der Nederlanden.

ra Deynoot (Jhr. Mr. V7. ï

II. .1. Ente van] Ambtenaar.

Gockinga, Mr. C. II Baadsheer in den Boogen Baad der Nederlanden.

Godefroi, Mr. M. B.) Oud-Minister van Justitie, Lid van de Tweede Kamer

dei Staten Generaal.

<i"M . i .1. <1>'
i i onderwijzer.

• iraag, (J. de) Surnumerair der Registratie en Domeinen.

Gram, (Joh.) Letterkundige,

Groen van Prinsterer, iMr. G.) Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Bonorair Staatsraad.

Qrovestins, (L. J. I». Baron Sirtema van) Candidaat inde Bechten aan de II""

geschut il te Leiden.
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Gymnasium. (Het Stedelijk)

Gijselaar, (Jhr. Mr. II. de) Cand. -Notaris.

Haaff, (J. M. van 't) Boekhandelaar, 9 Ex.

Ham, (Is. van) Instituteur.

Harsveldt. (C. A.)

Hartman, (Mr. C. M. A.) Ambtenaar aan het Departement van Justitie.

Heeckeren van Wassenaer tot Twickel, (Mr. J. D. C. Baron van) Lid van de

Eerste Kamer der Staten- Generaal, Opper-Stalmeester van Z. M. den Koning'.

Heim, (Jhr. Mr. H. J. van der) Inspecteur van het Lager Onderwijs.

Heim van Duivendijke, (Jhr. Mr. J. D. van der) Advokaat.

Heufke. (C. W.)

Heyningen. (W. H. van)

Hoevers, (W.) Predikant.

Hofstede, (J. P.) Directeur der posterijen.

Holsboer, (Ph. A.) Hoofd-Commies aan het Ministerie van Financiën.

Holtrop, (J. W.) Bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek.

Hoogstraten. (A. van)

Horst. (D. van der)

Huygens. (W. J.)

Jacob. (Mr. E. 's)

Ising, (A. L. H.) Letterkundige.

Karnebeek, (Jhr. Mr. A. P. C. van) Attaché aan het Depart. van Buitenl. Zaken.

Karsten, (Mr. E. H.) Advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden.

Kempenaer, (G. N. de) Rechter in de Arrondissenients-Rechtbank.

Keuskamp, (D. A.) Hoofdonderwijzer.

Keuskamp, (F. P.) Hulponderwijzer.

Kips, (H. C.) Med. Doctor.

Kist, (Mr. J. G.) Rechter in de Arrondissements-Rechtbank.

Koelman, (J. Ph.) Kunstschilder.

Kraft, (P. J.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Kramer Jr., (J. A.) Advocaat.

Kuyper Hz., (G.) Kapitein der Genie.

Lastdrager. (Mej. C. S. M.)

Liefde, (F. G. de) Huisonderwijzer.

Liefde, (J. K. de) Boekhandelaar, 5 Ex.

Lier, (J. C. van) Stenograaf.

Lion, (Is. I.) Hoofdredacteur v. h. Dagblad van Z.-Holland en 's Graveuhage.

Lith Jr., (J. van) Architect en Timmerman.

Mallee, (A. M.) Hoofdonderwijzer.

Margadant, (J.) Ambtenaar.

Melchers. (M. W. C.)

Meppen, (K. N.) Pred. bij de Evang. Luth. Gem. en Secr. der Luth. Synode.
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Mets . ill. O. Hulponderwijzer.

Meur-. (C. I'. van Qeneraal-Majoor, Ond-Minister van Oorlog, enz.

Meurs, J.) Boekhandelaar.

Millard, J. Oud Garf Heêrl. Indie.

Ministerie van Justitie. Hel

Modderman, Mr. A. E. .1 Advocaat

tglas, Luitenant-Kolonel, Oud-Gonvernenr der Westkust uu Afrika.

Nicolaï, (W. I. Q. Onderwijzer aan de Koninklijke Muziekscbool.

Obreen, J. M. Lmbtenaar.

Olivier, Mr. N. Minister van Justitie.

Oordt. (G. .1. <;. W. I.. van)

< rudermeulen. (C. .1. van der

Overhoff, l'. Boekhandelaar, 9 Ex.

Paardekooper . \. .1. <l.i Onderwijzer.

Parket van dm Hoopn lUiad der Nederlanden. (Het)

Parré, I>r. D. .1. Steyn) Inspecteur van hel Middelbaar Onderwijs.

Pérerelli .
1

1'. .!. < Inderwijzer.

Phikpse, Mr. .1. A. Voorzitter van de Eerste Kamer der Statcn-Generaal en

van Int Provinciaal Gerechtshol in Zuid Holland.

1'i.kliardt. iK. W.) Boekhandelaar, 20 Ex,

Pieck, (B. .'. Dona) Boekhandelaar.

Pinto, 'Mr. A. A. de- Beferendaris bij liet Ministerie van Justitie.

Poeteren, A van Onderwijzer.

Pontier, (6. J.) Hoofdonderwijzer.

Potter. .1. A..

Pottgieter, .1. F.) Ambtenaar.

Prorinciaa] Bestuur van Zuid-Holland. (Het)

Potten. (F. W. van der)

Putten, (J. EL B, van der) Hulponderwijzer.

Qnarles van Ufford, (Jhr. Mr. .1. KW'. Ambtenaar aan Int Depart. van Koloniën.

I Moorrees, (P. van) Oud-Commissaris-Speciaal des Konings in Venezuela.

Kochussen
. .!. J. Minister van staat.

Roijen. 1 Mr. Haakina van

Bijn, (A. van 1 Onderwgzer.

Behroot, w. 1
1

Mr. Metaehu

Bhngelandt (J. Baron van
1

Spiegel. E. I

Mam, (J.) Inspecteur-Generaal der Begistratie en Loterijen.

Btaring, VY. C. ft.. Beferendaris i>jj hel Ministerie van BinnenL Zaken.

Staten-Generaal, (de Eerste Kamer der)

Btainmeta. 1:. \. I .

Steuenvald. i.I. I). LHbograaf-Graveur.
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Stockum, (W. P. van) Boekhandelaar, 17 Ex.

Straub, (J.) Hoofdonderwijzer.

Suchtclen tot de Haere, (Jhr. van) l e Luit. bij het Reg. Grenadiers en Jagers.

Susan C.Hz., (H. C.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Swaan. (Is. W. J. C.)

Tak, (Mr. J. P. R.) Commies van Staat.

Terpstra, (Mr. W.) Advocaat-Generaal bij het Provinciaal Gerechtshof.

Tets van Goudriaan. (Jhr. Mr. J. G. H. van)

Thierry, (D. R.) Onderwijzer.

Thierry en Mensing, (de Erven) Boekhandelaars, GO Ex.

Tideman, (J.) Ambtenaar.

Tissot, (J.)

Vaillant, (Mr. J. P.) Wethouder.

Veegens, (D.) Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Verhoeven, (Wed. J. L.) Boekhandel, 2 Ex.

Vermaas, (J. C.) Onderwijzer.

Verschoor, (A. G.) Architect.

Verwey. (B. L.)

Visser, (H. M. de) Onderwijzer.

Visser. (L. J. C. de)

Visser, (M. J.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Vletter, (W. de) Hoofdonderwijzer te Scheveniugen.

Vogel, (H. P.) Architect.

Vollenhoven, (Mr. H.) Referendaris aan het Ministerie van Binnenl. Zaken.

Vorstman, (K. C.) Apotheker.

Vosmaer, (Mr. C.) Substituut-Griffier bij het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland.

Vries Az., (Mr. G. de) Lid van den Raad van State.

Waal, (E. de) Oud-Oost-Indisch Ambtenaar.

Watering, (J. C. van de) Ontvanger.

Weelden en Mingelen, (Van) Boekhandelaars, 5 Ex.

Westrheenc Wz.
,

(T. van) Letterkundige.

Weijmans, (H.) Referendaris bij het Ministerie van Binnenl. Zaken.

Wilson. (W. Bouberg)

Wintgens, (Mr. W.) Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Wolterbeek, (W. J.) Secretaris van den Raad van Toezicht op de Spoorweg-dien-

sten en Secretaris des Konings voor Zaken van Landbouw en Nijverheid.

Zaalberg Pz., (J. C.) Predikant.

Zeggelen. (P. F. W. van)

Abb en broek.

Joa, (J.) Machinist.

Loeff, (H. P: Schim van der) Predikant.
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.1 //. em ode.

Sloot, II. W. Quinl van der Predikant bij de Remonstrantsche Gemeente te

Oude Wetering.

.1 1 1> h en n R.

Brkelens .ir. (B.) Landbouwer.

Uyttenhooven, l. Q Controleur bij de Belastingen.

Werkhoven, 1'. <;. A. J. van) Boekbandelaar, 12 Ex.

/; iren dr et h U

Gulpen,
|
W. van i Predikant.

Huysers, /.. B. W.) Onderwijzer.

B er kei.

Montigny, (Le Fèvre de) Burgemeester.

/;, ïjt , lan '/. U ' i

Deyl, (H. F. van) K. Kut h . Priester en Pastoor.

Wijsmuller, (W. Carel Directeur van hel Postkantoor.

/;. ij er la « d. {Zuid

Gemeentebestuur. Il- 1

/; i,,i rij v n v in.

Bauren, .1. van) [nstituteur.

.!.!_- r. ü. de Hoofdonderwijzer.

. II. Hulponderwijzer.

Br iel le.

Eichstorl E. K. von Med. Doctor.

Bngelenberg, (Mr. J. R. A..) Substituut-Officier vau Justitie.

Gennep, J. G. I rffider i1<t Artillerie.

Hofstede, J J. Boekhandelaar, 9 Ex.

Lette \ :m Oostvoorne, (Mr. 8. II Becbter in de Arr lissemcnts Rechtbank.

Lux, (J. 11 Kapitein drr Artillerie,

Seyn, l»r. G. P. Rector vau hel Gymnasium.

k, I'. *
'< >mtni<~:iri> vau Int L Iswezen.

Ch " i' I o ia.

Bauren, .1 van, Notaris.

Stiiiiiipliiii> .1. O)
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Delfshaven.

Peter Jr., (J. H.)

Delft.

Academie. (De Koninklijke)

Ahsman, (A. J.) Hulponderwijzer.

Archief der Gemeente. (Het)

Arntzenius. (Mr. Ph. H.)

Beets, (W.) Boekbandelaar, 17 Ex.

Borski, (Dr. G. van Wieringhen) Rector van het Stedelijk Gymnasium.

Cattenburch ,
(J. P. W. van) Kapitein der Artillerie.

Comte, (Dr. F. C. Ie) Leeraar aan de Polytechnische School.

Denie. (J. C. H. M.)

Draijer, (J. H.) Koopman.

Gronemann, (Dr. F. G.) Leeraar aan de Hoogere Burgerschool.

Hcuvell. (K. W. van den)

Hoekwater, (C.) Lid van de Tweede Kamer der Staten -Generaal.

Koster, (H.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Kouwenburg. (J. H.)

Leeuw, (A. van der) Wethouder.

Leeuwen, (A. M. Schagen van) Notaris.

Mandele. (Mr. J. E.)

Masthoff. (M. J. A.)

Merkus. (P.)

Middelburg, (J. W.) Emeritus-Predikant.

Moone Bz., (J.) Boekhandelaar, 8 Ex.

Overduyn, (Dr. W. L.) Hoogleeraar.

Pennis. (Mr. C. E. Overgaauw)

Rooy, (Wed. J. de) Boekhandel, 5 Ex.

Veer, (H. de) Directeur der Hoogere Burgerschool.

Vinkesteyn, (G. J.) Onderwijzer.

Waltman Jr., (J.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Zwager, (J. A. de) Telegrafist.

Dordrecht.

Bibliotheek van het Genootschap: Diversa sed una. (De)

Boekée, (F.) Boekhandelaar, 2 Ex.

Braat, (P. K.) Boekhandelaar, 31 Ex.

Bredius, (J. P.) Procureur en Secretaris van de Kamer van Koophandel.

Bruyn, (P. A. de) Roomsch-Kathol. Priester en Kapellaan.

Delhez, (Dr. J. A.) Med. Doctor.
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Derenter, l»r. J. •'. van Conrector ran bel Gymnasium.

Donkersloot, Dr, V B.) Geneesheer aan hel Krankzinni ticht.

l».ir-N.r, (Mr. C. W. 0. ran Advocaat en Burgemeester ran Dubbeldam.

Kik. II K. ran Boekhandelaar.

Ki-t . Mr. W. van der) Advocaat

Fangman . Mr. 11. w.i Kantonrechter.

Giltay, iJ.i Boekhandelaar, 6 Ex,

Goedhart, J. P. Booffionderwijzer.

1

1

> >«
: v «

1 1 . Mr. J. D. Baron \ :m » Kfrtnr van hel Gymnasium.

Soofl ran Benthnizen, (O. B. 't) Lid ras de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Boom .
1

1'. M. Keiler van |
Predikant

Kamberg, J. L Bulponderwijzer.

Kuipers, (C.) Koopman.

Linden, Fl. \.m dm Kassier en *' .mini^-i. «nair in effecten.

Made, (J. M. ran der) Civ. Ingenieur.

Maaion . P. L. Koopman.

Keurs, A. |f. ran Rijsoort vam Candidaal Notaris.

Mi>rks Jz., (C.i Boekhandelaar, 5 Ex.

Oldenborgh, (W. I>. vam Med. Doctor.

Perk, M. L) Predikanl bij de Waalsche Gemeente.

l'ij/.i'l. D.i Predikant

Beiger, - \. Candidaal Notaris.

Revers, (J. P.) Boekhandelaar, 17 Kx.

Bivière, 1'. M. V. van de) [nstituteur.

Banton. |
II. ran

Schepper, i.Mr. E. A. E. LTssel de) Officier ran Justitie.

Sehotol, (S. Onderwijzer.

Schuyten Ba., (J.) Candidaat-Notaris.

Sluiter, (W. .1. 0.) Predikant

Smits. (Js. i Onderwgzer.

Smits, Mr. W. 1'. Beohter in de Arrondissements-Rechtbank.

Miruin. M. I) Graai ran Limburg Kolonel der Genie, Adjudant des Konings.

Staart, M<-j J. J. Cohen [nstitutrice.

Trooijen, (J. II. ran) Boofdonderwijzer.

ven, G. E. I. ran der B. Kath. Pr. en Kapellaan.

V.th. (G. II. i

•

'. Beel- en Verloskundige.

Vries, (B. L. de) Docent aan hel Gymnasium.

Vries, (Dr. T. de) Med. Doctor.

Dubbeldam.

A. Boofaonderwgzer.
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Gorinchem.

Dijckmeester, (Mr, H. J.) Procureur.

Eek, (A. van) Bewaarder van de Hypotheken en het Kadaster.

Endhoven, (G. J.) Onderwijzer.

Gezelschap. (Het Onderwijzers-)

Romeyn, (Mr. P.) Schoolopziener.

Stokhuyzen, (W.) Boekhandelaar, 17 Ex.

Swaters van Schaumburg, (Mr. J. W. Th.) Officier van Justitie.

Treffers, (W. G.) Hulponderwijzer.

Vermeulen, (Mr. E. C.) Rechter in de Arrond.-Rechtbank.

Vries, (W. M. de) Boekhandelaar, 5 Ex.

Gou da.

Aken, (A. T. van) Leeraar in de Wis- en Natuurkunde.

Bentum en Zoon, (J. van) Boekhandelaars, 20 Ex.

Brinkman, (A.) Boekhandelaar, 6 Ex.

Broedelet, (J.) Predikant en Schoolopziener.

Coumans, (P. F.) l c Luit. bij het 4^ Regiment Infanterie.

Does, (A. J. B. van der) Kassier.

Droogleever, (Mr. J. Fortuyn) Advocaat.

Drost, (W. Post) Apotheker.

Dijxhoorn, (E.) Litt. Stud.

Hardeman, (Mej. G.) Hoofdonderwijzeres.

Kramers, (H. W.) Hoofdonderwijzer.

Kranenburg, (Mr. H. J.) Advocaat.

Labberton, (D. van Hinloopen) Predikant.

Perk van Lith Jr., Surnumerair bij het Kadaster.

Prince. (J. Louis)

Quant. (A.)

Terpstra, (Dr. D.) Rector van het Gymnasium.

Vorstman, (Dr. M. A. G.) Predikant.

Walther, (C. L.) Kapitein der Infanterie.

IJzendoorn, (Mr. A. A. van Bergen) Burgemeester.

Gouderak.

Smits, (W.) Hoofdonderwijzer.

's Gravendeel.

Geene, (G.) Hoofdonderwijzer.

Hagestein.

Reyninga, (J.) Hoofdonderwijzer.
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Posthumus, V \V. Hoofdonderwijzer.

// ( : e ;
s WO i' de.

Broawer, (T.) Hoofdonderwijzer,

beken . (J. C. Hoofdonderwijzer,

[snel, C I' Hulponderwijzer.

II f 1 // r n 00 lil.

Leeuwenburgta W'AW.
\ Pr >

Pierson,
1
11. Predikant

II il. e 1 1 ii 1/ r ii.

en, M. ran) Hoofdonderwijzer.

Helle voetslui s.

Blankenatein, (C. 1". Griffier liij de Directie <1<t Marine.

Holtzschue, (J. P.) Kapitein-Ingenieur.

I -;* ï de Genees-, Heel en Verloskundige,

den, II. G. ran Boekhandelaar, 1 Ex.

H.C. Officier van Gezondheid der Marine, 2 kl.

//. ii dr ik - I il ii - A m lm < h i.

Toom. .1. K. van den) Hoofiionderwijzer.

Ili lieg et s berg.

1 \an dcni

Prins. (F i

II 1

1

1 r<l o in.

Capelle, A.
|

< Onderwijzer.

M. Buchli) Predikant

Maai Geeateranns, A. M. Burgemeester.

Pas. J. I

endaal . i L. L.
i

< Onderwijzer.

K ii i en dr ei h t.

Peaki M.-.j W. M. ran)

KetheL

Bon, 1
1'. van) Predikant
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Koudekerk.

Avenarins, (D. G.) Hulponderwijzer.

Krimpen ajd Lek.

Hoorweg, (P. R.) Hulponderwijzer.

Leerdam.

Blokhuis, (G.) Kostschoolhouder.

Gemeentebestuur. (Het)

Tuinen, (C. van) Boekhandelaar, 3 Ex.

Leiden.

Aldus, (G.) Jur. Stud.

Bakker, (H. W. T.) Boekhouder en Controleur in de Stadsbank van Leening.

Baud, (V. W. R. K.) Jur. Cand.

Berch van Heemstede. (Jhr. Mr. J. L. C. van den)

Berg, (van den) Onderwijzer.

Berns, (E. J. J.) Theol. Cand.

Beusekamp, (T.) Student.

Beyma thoe Kingma, (J. M. van) Jur. Stud.

Beyma thoe Kingma, (Jhr. Tj. van) Jur. Stud.

Binnerts, (H.) Jur. Stud.

Binsbergen, (J. F. van) Theol. Stud.

Bisschop, (Dr. W.) Leeraar aan het Gymnasium en de Hoogere Burgerschool.

Blanken, (G. H.) Theol. Cand.

Boekeren, (R. Koopmans van) Predikant.

Bonte, (W. J.) Hulponderwijzer.

Boogaard, (Dr. J. A.) Hoogleeraar.

Brill, (E. J.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Brugmans, (S. J.) Jur. Cand.

Bruyn. (P.)

Buys, (Mr. J. T.) Hoogleeraar.

Coebergh. (J. A. T.)

Coldewey J.Hz., (E.) Theol. Stud.

Court, (M. G. P. del) Jur. Cand.

Couvée, (D. J.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Dannenbarg, (R. Zomer) Theol. Cand.

Deinse, (T. M. C. van) Jur. Stud.

Dercksen, (J. M. E.) Notaris.

Dissel, (H. van) Jur. Stud.

Doesburgh, (S. C. van) Boekhandelaar, 35 Ex.

Dolleman, (W. A.) Jur. Stud.
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Dooner, (J. B Predikant hij ds ChristéL-Afgescb Berv. Gemeente.

Droten, .1. C. van) Hnlponderwijser.

Kirlimaii. (J. II. Lnatitntear.

Engels, l' Boekhandelaar 5 Ex.

Evers, H. Il- TbeoL >tud.

Bysinga, (Jhr. I. T. van Hnmalda van) Jur. Cand.

Faun-, Mr. K. T. EL P. L A. \an Boneval) Hun^lfcnur.

Peyfer, i.l. \V. de) Jnr. Cand,

Frieswijk, (Edo Doetorandna in de Rechten.

Garrer, (J.) Apotheker.

Qelder, L. Hart..- van) l.itt. et Jnr. Stad.

Gerads, (L. J.) Jnr. Stad.

Goens, (Dr. F. C. J. van) Predikant bij de Waalsohe Gemeente.

Goot .
1

1». .1. van der) Jnr. ('and.

c.irk. .in . I»r. <;. van
I
Predikant

Gorkorn, (J. C. van Theol. Stnd.

Gorter, (W. B.) TbeoL Stnd.

Gondsmit, (Mr. .1. E.) Hoogleeraar.

Graaf, II. J. de) Med. Cand.

Ragen, J. G. TbeoL Stnd.

BalbertBma, i I>r. II. J.) Hoogleeraar.

Har-t, (A. \an den Hoofdonderwijzer.

Hartog, iMr. L, de) Advocaat.

Hattmk liz., K. E.) Theol. Cand.

Basenberg </.. (Jac.) Boekhandelaar, ~- Ex.

HeoveU, (P. H. van di-m Fit<revtT van Letterkundige werken,

Hi-u\<-ii en van Santen, (Van den) Boekhandelaars, 13 K\.

Herting, (P.) TbeoL ('and.

Boek, (Gebr. van der) Boekbandelaars, 35 Ex.

Hoofjer, J. H. TbeoL Stnd.

Horst, (J, II. W. van der) Jur. Cand.

Borst, (S. van der) Med. Stnd.

Huber. (ü EL) Jnr. Stnd.

BagenholtS, (Th. de Haam Jur. Mud.

Japik-i-
. (G. Hoofdonderwijzer.

Mij. M. Hoofdonderwijzeres.

Jolles, A. .1. E.) Jnr. stud.

Jongh, (M. A. de) TbeoL Stad.

Jangias, \. M. E. TbeoL Stad.

Jagnboll, <A. W. T.) Theol. Dr.

Kaan . H. J. Jnr. Cand.

Koopmans, N. <;. Cnoop Jur. ('and.
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Koppen, (W. H. van) Jur. Stud.

Kosters, (J. P. F.) Onderwijzer.

Kroon A.Wz., (Th. W.) Litt. Stud.

Kuenen, (Dr. A.) Hoogleeraar.

Langelaan, (H. J. D.) Med. Stud.

Leeuwen, (A. van) Hoofdonderwijzer, (voor het Onderwijzersgezelschap : "Ver-

lichting ons doel").

Leeuwen, (J. W. van) Boekhandelaar , 60 Ex.

Lezwijn, (Mr. P. C.) Advocaat.

Liefsting, (Mr. F. B. Coninck) Rechter in de Arrondisscments-Rechtbank.

Lier, (Eduard J. van) Jur. Cand.

Luzac, (Mr. J.) Secretaris van Curatoren der Hoogeschool.

Maronier, (Ds. J. H.) Predikant bij de Eemonstrantsche gemeente.

Martin, (J. H. C.) Leeraar in de Gymnastie.

Meelboom, (Mr. M. P.) Advocaat

Meinesz, (J.) Jur. Cand.

Mesch, (Dr. A. H. van der Boon) Hoogleeraar.

Michiels van Kessenich, (L.) Doctorandus in de Rechten.

Modderman, (Dr. R. S. ïjaden) Leeraar in de Scheikunde.

Morell, (L. J.) Litt. Stud.

Mulder, (II. C. L.) Hoofdonderwijzer.

Mulder, (P. J.) Lithograaf-Graveur.

Muller, (P. L.) Litt. Cand.

Muller, (W. L. C. Wolterbeek) Theol. Stud.

Nève. (Mevr. de Wed. A. de)

Nicuwveen, (C. G.) Ambtenaar ter Gemeente-Secretarie.

Nispen, (L. van) Doctorandus in de Rechten.

Numan, (O. W. Star) Jur. Stud.

Obreen, (Mr. H.) Notaris.

Oosten, (A. van) Theol. Cand.

Pallandt, (L. E. van) Jur. Stud.

Palm, (G. R.) Jur. Stud.

Philipse, (A. H.) Jur. Cand.

Piekema, (G. J.) Litt. Stud.

Pleyte. (W.)

Polak, (II. J.) Litt. Stud.

Prins, (Dr. J. J.) Hoogleeraar.

Prins, (R.) Jur. Stud.

Prijn, (J. F. M.) Jur. Stud.

Pui, (Mr. J. C. du) Advocaat.

Pijnappel Gz., (J.) Hoogleeraar.

Raaydt, (A. C. de) Jur. Cand.



Bamaer, .Mr. J. O. B.) Advocaat

Bebeeque, (J. v7. Baron de Constant) Jnr. Cand.

Beddinghu - W. G. rheol. Cand.

Bi mik . J. ' l.itt. Cand.

Brassen, Ifej. A. .1. W.) Boofdonderwijzeres.

Bena, ö. C. Klerk de) Theol. Cand.

Beijero, J. I'. M. Theol. Stad.

Bidder, T. Ub. 0.) Jur. Stad.

Itiiu , (Dr. \V. N.ilu Secretaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Bogge, Dr. II. C.) Leeraai aan 1 1 *
-

1 Gymnasium en de Hoogere Burgerschool.

la, i l>r. T. i Boogleeraar.

Kijk.-.-. (C. A. Jnr. Stad.

Bain, Mr. .1. G. de) Leeraar in de Staathuishoudkunde.

Bmlverda, II.) PhiL Dr.

Sasse, J. G. Mr. Schoen- en Laarzenmaker.

Schaap, (J. W. u.-liit.-.t.

Schalk .
i i'h. \\ . ran der) Jur. Cand.

Scheffer, Dr. W.) Predikant.

Schmidt, Mr. A.) Advocaat

.Schoor, i\\'. K. .1. Med. Stad.

Schouten . (Jan
l

-lur. Stad.

Schreuder en van Laak, Boekhandelaars, 5 Ex.

Schuttevaer, J. Theol. Cand.

Sepp, i hr. Doopsgezind Predikant.

Senlijn, J. N. Hoofdonderwijzer.

Siegenbeek, Mr. I). Tieboel) Burgemeester.

sloot. \. .1., Litt Stad.

Smit, I'. W.) Jur. Cand.

Sneuen, IL) PhiL Dr.

Sterns Bisschop, (J. A. l-'.i .lur. Stad.

StihiH' Lz., \ Jur. Stad.

Stoffels, II. P. «' Wethouder.

Buringar .Ir.. <L C. B. Med. Stad.

Suringar, 'Mr. L. I». Procureur liij de Arrondissements-Rechtbank.

Snringar, l>r. \\'. I'. B.) Boogleeraar.

ui . il. A. de Makelaar in effecten.

Sijthoff.
i

\

Sijtlloll' I

Sgthoff. (G. 11

TeHmg, .1. w.i Litt. Stad.

Tours, i li. .i.i Litt Cand.

Tours. i.i. a.» Theol Stad.
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Verlint, (N. L.) Hulponderwijzer.

Verwer, (L. G.) Jur. Stud.

Vissering, (Mr. S.) Hoogleeraar.

Vrolik, (W. Th.) Phil. Cand.

Wachter Jr., (D.) Theol. Stud.

Waterschoot van der Gracht, (W. S. J. van) Jur. Stud.

Wils, (Dr. H. Bourse) Med. Doctor.

Witt Hamer, (M. J. de) Jur. Cand.

IJsselstein, (Leonard van) Jur. Stud.

Zaaijer, (Dr. T.) Prosector aan het Anatomisch Kabinet.

Zitman, (J. H.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Lexmon d.

Vink, (J.) Hoofdonderwijzer.

Lias e.

Japikse, (N.) Onderwijzer.

M aas s lui s.

Endt, (Js. van der) Boekhandelaar.

Mathenes (Oud- en Nieuiv-).

Gonda, (J.) Hulponderwijzer.

Wijma, (J.) Hoofdonderwijzer.

Monster.

Evers, (J.) Hoofdonderwijzer te Poeldijk.

Kassei, (P. H. van) Hoofdonderwijzer te Monster.

Pensionnaat. (Het R. Kath.)

Moordrecht.

Eek, (J. N. van) Hulponderwijzer.

Lalleman, (G. B.) Hoofdonderwijzer.

Michaël
,

(J. W.) Hulponderwijzer.

Vollenhoven, (Mr. C. van) Burgemeester.

Mijns'heerenland van Moerkerken.

Andel, (Mr. J. van) Notaris.

Naaldwij k.

Berg, (H. van den) Hoofdonderwijzer.

Nietiwpoort.

Hardeman, (D. L.) Hulponderwijzer.
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\ luijk.

Hemkes, K [nstitntenr te Noordwgk-binnen.

Scliri-inli-r- ,
I». .1. In-titiitfiir te N < • >nl\s ijk Imiiimii.

Mooi il ar p.

Mahngre, P. C. Th.) K. Katfa Pastoor.

I'ij/.rl. \\ .1. Predikant

<>, rjt tg eet t.

Geren van Endegeest, Jhr. Mr. I». T. Ond-Minister ren Boitenlandaohe Zaken,

Honorair Staatsraad, Hoogheemraad ren Rijnland.

Hoef. I>. M. ren der

ii 'i derk e rl, ,i ,1 II tseL

Bonten, I». w*. Hnisonderwijzer.

Oudshoorn en Gnephoek.

Krop, (H.) Hulponderwijzer te Ondsl ra.

\ Hoofdonderwijzer te Oudshoorn.

Papendret h i en Ma tena.

Nienwenhnis, (A. J.) Hoofdonderwijzer.

Pij ii a hi i

.

Perdijk, S. I' Hulponderwijzer.

/;/< oon.

Henvel, (F. II. van den K. K Priester en Pastoor.

Rockanje.

Bijlaar.1. W.

I: ottei da m.

Acnnifv, CT.) Onderwijzer.

Altmann en Rooscnbur^. Boekhandelaars, 17 Ex.

d en Zoon, (J. ren) Boekhandelaars, lï Ex.

Bazendijk, I'. M Boekhandelaar, 9 I

Belle, (G. W. ren) Boekhandelaar, •"> Ex.

Bentveld, (C. W. van) Hoofdonderwijzer.

Bare;. P. .1. W. ren den

Beynen, (M. L ren) Onderwijzer.
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Binsbergen en Bellingwout, (van) Architecten en Timmerlieden.

Bock, (H. T. de)

Boer, (S. den) Med. Doctor.

Bogaers. (Mr. A.)

Bolle, (D.) Boekhandelaar, 2 Ex.

Bont, (E. de) Boekhandelaar, 5 Ex.

Bos, (F) Koopman.

Bruyn. (A. C. de)

Buren, (Mr. M. H. F. H. van) Advocaat.

Burger, (Mr. H. J.) Advocaat.

Cazau van Staphorst, (J. M. A.) Notaris.

Cappellen. (A. van)

Cock, (H. C. de) Agent-Expediteur.

Craandijk, (J.) Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente.

Cramer, (N. J.) Stadsopzichter.

Dam. (M M. van)

Deeleman, (M. D.) Predikant.

Delfos, (F. C.) Instituteur.

Delprat. (G. H. M.)

Dunk, (J. H.) Boekhouder.

Faber, (Mr. G. J. A.) Advocaat en Procureur

Favier, (R. A.) Boekhouder.

Felperlaan, (J. P.) Hoofdonderwijzer.

Fikkert, (L. B.) Hoofdonderwijzer.

Fortuyn, (L Droogleever) Boekhouder.

Fraucken Az., (W.) Predikant.

Geverding. (M.)

Gorkum Jr. (J.)

Góïlitz, (F. H.) Onderwijzer.

Grooters, (P.) Redacteur der Rotterdamsche Courant.

Groshans, (G. Pb. F.) Med. Doctor en Lector aan de Cliuische School.

Gubbels. (B. C.)

Haantjes, (Mr. M.) Advocaat.

Hartog, (Mr. S. J.) Advocaat.

Griethuysen, (W. Th. van) Predikant.

Heer, (Abr. de) Hoofdonderwijzer.

Hemelop, (A.) Onderwijzer.

Hendriksen, (Gebr.) Boekhandelaars, 5 Ex.

Hendriksen, (H. T.) Boekhandelaar, 3 Ex.

Hering, (Mej. W. L.) Onderwijzeres.

Hirsch, (D.) Hoofdonderwijzer der inrichting voor Doofstommen.

Hirschman. (A. M.)



Hoedt .Ir., II. W. Koopman.

Hoeren, Hend. Joh. van der) Notaris

Hooft, (G. B. 't) Boekhandelaar, 5 Bi

i < Boekhandelaar, 100 Bx\

Hooykaas .ir.. J. Expediteur-Commissionair.

Hoynek van Papendrecht, Mr. A.) Lid van de Tw Le Kamer der Staten-Generaal.

[ngenool Irn i

Jansen . (J. I'.
i
Hoofdonderwijzer.

Jonge . 1 1. di ' onderwijzer.

Juli... i . B. Boekbinder.

Kantor. I
II M de

Keizer \\ /. . \V. O. \ de Onderwijzer.

Kluit I / .1. .1.

Klfltgen, .1 II
|
Handelaar.

Koek. T.t.1. II

Kramen, II. \. Boekhandelaar, 23 K\.

Krap in van Dnym, Wed. Boekhandelaars.

Krieken, W. <>. van) Onderwijzer.

Krnyff, (Mr. Pieter Advocaal en plaatsvervangend Kantonrechter.

Laars, I'. W. van i N < t
.-

1 r i -~

Lammerink II .1

Landsman, I'. A.) Hoofdonderwijzer.

f<andsman . J. J. Hoofdondenrijzer.

I.' i skabinet Hel Rotterdamsche

Leliveld . L J. < nderwijzer.

Loeff, Mr. II. C. Verniera van der Advocaat

K. Boekhandelaar, 5 Ex.

Lotz, l>. .1. I'. Storm) Boekhandelaar, •"> Ex.

Matheenwissen, R Hoofdondenrijzer.

Mattheenwissen, EL) Onderwijzer.

Mees R.Az., A. Praeceptor aan hel Erasmiaanse!) Gymnasium.

M.. - i; \/ , Mr B Advocaat

M eet (Mr B \

Hees, L. 1 heol. Cand.

Ml -. Mr. M.i

-. u.

Mits i ii Mni-ns, Kooplieden

Mensing, M. J. Boekhandelaar, 6 Ex.

Mestring J. \ Hoofdondenrijzer.

Mi nkeren, \\' 11 van Notaris.

Mfchaelis . VI. [ngenienr.

Milligen, G. van Hoofdondenrijzer.
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Milligen, (G. van) voor de Kweekschool van aankomende Onderwijzers.

Molenaar, (A. M.) Onderwijzer.

Molenbroek, (P.) Hoofdonderwijzer.

Moulijn. (W. P. M.)

Muilemeister, (G.) Ontvanger der In- en Uitgaande Rechten.

Nierstrasz, (J. L.) Secretaris der Gemeente.

Nierstrasz, (R. H.) Notaris.

Neurdenburg, (J. C.) Onderwijzer aan het Zendelinghuis.

Neurdenburg, (P. C.) Boekhandelaar.

Nieman (G. K.)

N. N., 6 Ex.

Oldenzeel, Boekhandelaar, 25 Ex.

Oosterzee. (M. H. C. van)

Overzee J.Jz. (H. A. van)

Pesaut. (P. B.)

Philips, (Mr. L. J. H.) Advocaat.

Philips (T. H.)

Pierson, (Dr. Allard) Predikant bij de Waalsche Gemeente.

Poesehman, (G. B.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Pot. (Ds. C. W. van der)

Kaalte, (Mr. E. E. van) Advocaat.

Rauwenhoff, (Dr. F.) Predikant.

Rauwenhoff, (Dr. N. W. P.) Lector aan de Clinische School.

Ravenek Jr. (J.)

Reesema, (Mr. W. S. van) Procureur.

Regt, (B. de) Hoofdonderwijzer.

Rietstap, (L. P.) Notaris.

Robbers, (Jac. G.) Boekhandelaar, 30 Ex.

Rije Tijpen, (Wed. J. P. van) Boekhandel.

Rijshouwer, (C.) Hoofdonderwijzer.

Salomons. (J. T.)

Scheffer, (J. H.) Archivaris der Gemeente.

Schmidt, (F. J. J.) Med. Doctor.

Schot. (H.)

Serruys, (C.) Consul van België.

Sittan, (J.) Onderwijzer.

Sleurs. (Dr. H. J.)

Smith van Engelen, (J. P. van Hoey) Reeder-Koopman.

Stoeller, (W. L.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Stuart, (M. Cohen) Predikant bij de Remonstrantsche Gemeente.

Tassemeijer, (E. H.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Tels (Mr. H. H.)



Teutem. Dr. 11. N' van.

Tii-lr, <'. r. Predikant i>ij de Bemonstrantaohe Gemeente.

Trostorff .Mr. ll.i

Tamsmg en Z i. (Wed.) Boekhandelaars.

Tijken, (P. I !.) Med. Doctor.

Tfjasen. D. 11. 11.)

Valk. M.) Hoofdonderwijzer.

Yarkevisser <n Zonen

Vink,' dl L.)

Virul.v. C. I

Viruly verbrogge, Mr. W. A.) Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Vli.t, \V. M. van) Klerk ter Secretarie.

Vorstman, (Mr. M. L. A.) Procureur.

Wansink, (B. K.) Hulponderwijzer.

\\Vnk. w. Boekhandelaar, 12 Ex.

Winkel . ïv G

Winters, i.l F.)

Wijt en Zonen, (M.) Boekhandelaan, 5 Ex.

Zendelinghnis. (De kostschool van het)

H ij $ w ij /;.

(J. de) Kostsehoolhouder.

6' chie d a )n

.

Berg, (D. van den) Hulponderwijzer.

BrUlenbnrg, Mr. G. C.) Sector der Latgnsche school.

I'.ryan. (J.

Combo, (W. L.) Hoofdonderwijzer.

Driel, (Mej. J. .1. vani Hoofilondcrwijzeres.

Drift, Mr. A. K. .1. van der) Advocaat.

I)ijk en C'onip., ivan Boekhandelaars, 39 Kx.

Ewijk, (V. .1. A. van) l;. Katli. Priester en Pastoor.

Frieswijk. .Mr. W. M.) firitlier bij het Kantongerecht

.1.' Controleur.

Heringa, (8. Gillej Postdirecteur en Schoolopziener.

Heykamp, (J. K. Katli. Pastoor <lcr Ond-Bisschoppelijke Clerezij.

Hoek . Mej. 1'. Hoofiondem jjzen s.

Hoeven M/.., .1. van der Hoofdonderwgzer.

.laiis.-u .
|". .1. Mei). Doctor.

Jansen,
|
Mr. W. il. Advocaat

Kamman, II. > Hulponderwijzer.

Katwijk Jr., 1 1'. van Boekhandelaar, 6 Ex.
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Knappert, (L.) Burgemeester.

Koch, (C. F.) Hoofdonderwijzer.

Loopuyt, (Mr. P.) Oud-Lid van de Eerste Kamer der Staten-Geueraal.

Maarleveld, (G. C.) Hulponderwijzer.

Nolet, (J. B.) Wethouder.

Poortman, (Mr. K. A.) Lid van de Tweede Kamer der Staten-Geueraal.

Prins. (P. C. A.)

Ris A.Hz., (Jacs.)

Roelants, (H. A. M.) Boekbandelaar. 9 Lx.

Sanders, (P.) Hoofdonderwijzer.

Snel, (F.) Hoofdonderwijzer.

Tooien, (J. van ter) Hulponderwijzer.

Vaillaut Jr., (C. J.) Med. Doctor.

Vlaai-dingen
,

(P. van) Hoofdonderwijzer.

Vletter Jr., (A.) Hulponderwijzer.

Woensdregt. (N. P. J.)

Woerkom, (J. P. van) Hulponderwijzer.

Wolsky, (J.) Hulponderwijzer.

Wuyster
,

(J.) Hulponderwijzer.

Wuyster, (M. J.) Hulponderwijzer.

Schoonho ven.

Bukrmami
,
(H. M.) Hulponderwijzer.

Buuren Xz., (S. W. van) Onderwijzer.

Nooten, (S. E. van) Boekhandelaar, 7 Ex.

Westbroek, (G. H.) Instituteur.

Som in e Is dij k.

Broek. (Mr. J. E. van den) Kantonrechter.

Ter A ar.

Heusden Az., (A. van) Hoofdonderwijzer.

V lanen.

Hogenboom, (P. J.) R. Kath. Pr. en Kapellaan.

Vier- Polders of het Br iels- Nieuw land.

Berns, (A. W. C.) Predikant.

V laar dingen.

Brückwilder, (J. F. C.) Boekhandelaar, 17 Ex.

Dée, (J.) Hulponderwijzer.

Drossaart, (P. K.) Burgemeester.

Guys, (A.) Hulponderwijzer.



lli'uv.-ll. A. van Linden van den) Burgemeester van Vlaardinger-Ambacht.

1'aihi. \. II. K. Kath. Kaji.lUuin.

\\ . Hoofdonderwijzer.

\ o rb " rg.

Sehmal, (Jaeob Hoofdonderwijzer.

I r li M I.

Seminarie Hageveld. 1

1

«
-

1

Snickere, 1'. M. K. Katb. Pr. en President van bel Seminarie Hageveld.

i hott n.

Kempen, J. M. van) Fabriek van gouden en zilveren werken.

Kramers, (J. 11. [nstituteur te Noorthey.

Vrijenba ».

Boscb. A. van den

Wa ii i der.

Velzen, (J. van Hoofdonderwijzer.

M axten f ii r.

lier, .1. ii. Hulponderwijzer.

\l -/ / er i ii 'i e n

Deventer, W I!. II van Hoofdonderwijzer.

Woe i d

Landenberg, M. I andidaal Notaris.

I.' enwen, C. J. van Boekbandelaar.

Schepel, (J. C. I'. Hammink) Majoor.

Wij ii gaat d

Tbieme, •'. I Predikant.

/ . .,../,,.,, n

Muller .Ir. (J. G. 1'. Predikant te Mgdrecht

/ i a >n ui •• rda »/.

Sebeltema, K. V7.) Predikant bij de Remonstrantse] ente.

vTientjes, A. W I'. Hoofdonderwijzer.
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NOORD-HOLLAND.

Amsterdam.

Ablaing van Giessenburg. (R. C. d')

Akker, (J. A. van den) R. Kath. Pr. en Rector.

Amstel, (Mr. B. J. Ploos van) Rechter in de Arrondissements-Recbtbank.

Apèl, (K. F. Temooy) Predikant.

Arti et Amicitiae. (De maatschappij)

Baarslag. (C.)

Backer, (Mr. W. C.) Advocaat.

Bakkenes en Conip., (L. van) Boekhandelaars, 2 Ex.

Balthazaar, (A. M.) R. Kath. Pr. en Pastoor.

Beeloo, (A.) Inspecteur van het Lager Onderwijs in de Provincie N.-Holland.

Beerendonk, (J.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Beguin. (Th.)

Bell, (Dr. F. W. B. van) Predikant.

Berkhout, (Mr. E. A.) Advocaat.

Berkhout. (Mr. J. J. Teding van)

Berkbout, (Mr. P. J. Teding van) Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof.

Berlage, (Mr. N. W.) Hoofd-Commies bij den Burgerlijken Stand.

Beijerman, (Mr. H.) Hoogleeraar.

Beijers, (P. M.) Theol. Stud.

Bibliotheek der Remonstr. Geref. Gemeente. (De)

Blaauw, (J. F.) Predikant.

Boeken. (H.)

Boissevain. (G. H.)

Bok Jr., (J. H.) Notaris.

Bom, (G. Theod.) Boekhandelaar, 2 Ex.

Bonnerman, (D.) Notaris.
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Bonnikc, (J. E.) Commissaris van de fcïed Bank.

Boode, iH. 1' I 'nderwijzer.

Bossc. \ . m) Directeur der Nederland- li.' Ranrifilmaatimhappij

Brandt J.C/.., II. i Koopman.

Brinkman, (C. I.. Boekhandelaar, 9 Ex.

Brinkman, dl. H.i K. Kath. Pr. en Kapellaan.

Brouwer, (Jan D. | Boekhandelaar, 3 Ex.

Brouwer, (G. A. van Limburg) Predikant.

Brouwers. J. W.i R. Kath. Pr. en Reetor.

Btehner, Dr. E. C.) I.id van de Provinciale Staten van Noord-Holland en nu
den Gemeenteraad.

Barlage. 'Mr. J. II.

Caatro. 1». Henr. de)

Centen, (D. B.) Boekhandelaar, ó Ex.

Chable, (J. F. Ondenrijaer.

('liai-< van Buren. Mr. C. L

Cleeff, (De (a-iir. van Boekhandeuara, .

r
> Ex.

Clement, (W.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Clereq. C. E. de

Cramer, (J. w. M.d. Doctor.

Cretier. dl. II

Cromraelin. (C. A.)

D. . . 'C. B. A.)

Dapperen. .1. \V. ran) Directeur van het Blinden-Institunt.

Dirksz.. .I.i Onderwijzer.

Doetrina <t Amii-itia. (Het Genootschap)

Doeff. (Mevr. de Wed Bendr.)

Doesburgh , (Mr. H. o. van) Advocaat.

Dull. Mr W H. G Advocaat

Dijkers, | Mr. W. I". Beehtei in de Arrondiasemente-Reehtbank.

Ebert, (Gebr.] Boekhandelaars, 2 Ex.

Eeghen, (C. P. ran \-uradeur.

\l>xr. R [ngeniesr.

F.hrnan, Onderwijzer.

Kik Ja Mr. Joana van)

Elias. (W. II. i Jur. Stad

Engelhart* .Ir Q

•Ibregt, (C. A. H •••_'leeraar.

Epkema, d'.i Doctor in de Letteren.

F.rhrink, (J. F. G V7. Hoofdonderwijzer.

Mr .1 H van)

Eyzendoorn, (F. J. Hoofdonderwijzer
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Feith, (Mr. P. K.) Rechter in de Arrondissement*- Rechtbank.

Felix Meritis, (De Maatschappij) Afdeeling Letterkunde.

Feye, (P. H. J.) Makelaar.

Fischer. (H. W.j

Fremery, (Mr. C. J. de)

Funke, (G. L.) Boekhandelaar.

Furstner. (J. M.)

Gebhard en Cornp., (J. H.) Roekhandelaars, 10 Ex.

Geesink, (J.) Rijks- Ambtenaar.

Gieseke, (H. F.) Iustituteur.

Gogh, (C. M. van) Boekhandelaar, 30 Ex.

Goossens, (J. C.) Roekbandelaar , 5 Ex.

Gosschalk, (J.) Civiel-Ingenieur.

Goudriaan. (A. G.)

Gouw, (J. ter) Hoofdonderwijzer.

Haagen, (G. C. D. van der) Ambtenaar.

Haan, (J. de) Onderwijzer.

Haas, (J. S. de) Boekhandelaar, 2 Ex.

Hall, (Mr. M. C. van) Advocaat.

Handelmaatschappij. (De Nederlandsche)

Hasebroek, (J. P.) Predikant.

Hassels, (L. F. J.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Haverkamp, (Mej. J.) Institutrice.

Heemskerk Az., (Mr. J.) Rechter in de Arrondissements-Rechtbank.

Heineken, (W.) Theol. Stud.

Hekker Jr., (D.) Hoofdonderwijzer.

Helden, (C. van) Boekhandelaar, 16 Ex.

Helwig, (J. A.) Theol. Stud.

Heseding, (P.' J. W.) Koopman.

Hessels. (J. H.)

Heteren, (J. H. en G. van) Boekhandelaars, 37 Ex.

Heydebiïnk, (H. L.) Hoofdonderwijzer.

Heije. (Dr. J. P.)

Heijen Jr. (D.)

Heynsius, (C. E.) Med. Doctor.

Hilman. (Jobs.)

Hingst. (Mr. S. J.)

Hoet, (Mr. William ten;

Hoeven, (A. van den) Boekhandelaar.

Hoogenboom, (A.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Hoogh, (H. de) Boekhandelaar, 5 Ex.

Höveker, (H.) Boekhandelaar.
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Ungenholtz, Ph. K. Predikant.

Bnlahoff, G.) Med. Doctor.

Bnbri en Zoon, (Wed. l. van Boekhandelaars, 2 Kt

Jager, J O. Notaris.

Jonker, A. Inlegger.

Kampen, I' N van Boekhandelaar, 9 Ei

Kap Pa, v Onderwijzer.

•

i J. Makelaar.

Kate, i.i. .1. L. ten Predikant.

Keer, Mr. II. Advocaat

Keilen .Ir. I). van der Kunstschilder.

Kemp, (A. C. J. van der) Theol. ('and.

Kempen. E. van

Kemper, < .(hr. Mr. Jeroniiu" dr linscli. Rustend Hoogleeranr.

Kenteren, II. J. van Boekhandelaar, 9 Ex.

Kesteren en Zoon, (Wed. J. C. van Boekhandelaars, 2 Kx

Kirberger, W. II. Boekhandelaar, 12 Ex,

Kistemaker, I' P. Artiste.

Klim. Mr. W. I'. Santgn Advocaat.

Knebel, l C. Boofdonderwijzer.

Koek -ir.. .1. < onderwijzer.

Koenen. Mr l> \

Koenen Mr. II. J.

Kok. \ -

Koning J David

Kniiiii.-. Mr. .1. C. de) Advocaat.

Kraay, (Gebr.) Boekhandelaars.

Kriebel, G H Zaadkooper.

Kunst, I». Wed. D. Boekhandel.

Laar. A F. van de

Laer. Mr II E. toe

Land, Di J. I' X. Ugemeene Secretaris van het Nederl. Bijbelgenootschap.

Lange, \ -
1 l Onderwijzer.

Mi 1'. -I Everwijn) Advocaat.

Lange .
i

Mr. M. .1 de Advocaat.

genhnyzen, (C. L. van Boekhandelaar, 26 Ex.

rhnizen. I'.

Lankelma, J. Q.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Lanrillard, (Dr. E.) Predikant.

Leendertz, •' Boekhandelaai

Leendertz. Joham

Leepel, II T. Boekhandelaar,
r

» Ei
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Leesgezelschap "Keur van Letteroogst." (Het)

Leeuwen, (J. W. van) R. Kath. Pr. en Kapellaan.

Lenfring, (B.) Boekhandelaar.

Lennep. (Mr. H. J. van)

Lennep, (Mr. Herman J.) Advocaat.

Lininiik. (P. van)

Lonian, (A. D.) Hoogleeraar.

Loman en Verster, Boekhandelaars, 5 Ex.

Loon. (Jhr. Mr. J. W. van)

Lulofs. (S.)

Maatjes, (A. B.) Onderwijzer.

Mackenstein. (A. F.)

Made, (P. M. van der) Boekhandelaar.

Marken, (J. C. van) Predikant.

Mees, (Mr. W. C.) President der Ned. Bank.

Meijer, (H. A.) Boekhandelaar, 2 Ex.

Meijer, (J. M. E.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Meijer, (R. C.) Boekhandelaar.

Mirandolle. (R. N. L.)

Modderman Az. (Ds. T.)

Moer. (Dr. J. van de)

Mohrman, (H.) Godsdienstonderwijzer.

Moll, (W.) Hoogleeraar.

Mom, (P.) Steenkooper.

Monchen. (Carl)

Mooy, (H. W.) Boekhandelaar, 17 Ex.

Mounier, (P. J. J.) Predikant hij de Waalsche Gemeente.

Mulder, (Mr. W.) Advocaat.

Muller, (Frederik) Boekhandelaar, 9 Ex.

Muller. (Henri)

Muller, (Johannes) Boekhandelaar, 25 Ex.

Muntendam, (D. J.) Med. Doctor.

Muntendam, (Mr. N.) Advocaat.

Neyn van Hoogwerf, (D. A. A. de) Onderwijzer.

Nieuwenhuis, (F. J. Domela) Hoogleeraar.

Nieuwenhuizen
,
(H. F. N.) Onderwijzer.

Nieuwveen, (Dr. J. H.) Conrector aan het Stedelijk Gymnasium.

Noordendorp, (J.) Boekhandelaar, 15 Ex.

Notehoom. (C. J. Q.)

Notten. (T. H.)

Oostmeijer. (W.)

Otterloo, (A. van) Directeur van de Handelschool.
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Ojjene. <;. H. de Mare]

Pak. 1

Parson Jr., (II.) Boekhandelaar.

Pel OP.)

Philips, (Mr. Aug.) Advocaat.

Pkxaon. N Cf.)

Plas, i.\. M. 0. van ilcr) Onderwijzer.

Pogge, i.\.i Predikant

Pool, .1. CO Theol. Cand.

Pool, P. II.- Ked. Doctor.

Poolc, T. .1. Ie) TheoL ('and.

Poet, (C. 8. ren der) Boekhandelaar, 5 Ex.

PoBthomee, (P. L
|
Makelaar.

Potgieter. (E. J.)

Ras. Mr. 11. w. G.) Advocaat

Beelft, (C. Sehemeringi Jur. Stinl.

BeieheH (Th)

Rietstap (Mr. A. J. T.)

Bfatfom Jr., (C. van) Makelaar en Commissionair in effecten.

Boeet M/ ., (M.) Letterkundige.

Rolff, (A. C.) Boekhandelaar.

Konden, (B. H. de) Boekhandelaar.

RuscheMatt , (J.) B, Kath. Pr. en Pastoor.

Ruys, (Mr. T. Ai Advocaat

Buyter, (J. dei Boekhandelaar, 2 Ex.

Bgnders, (Mej. C.) Onderwijsere!.

Battet, geb. Bruinier. (Mevr. de Wed. G. EL)

>anthagen8, (J. .1. A.i Assuradeur.

SarphatL |
I>r. 8.)

Srhadil
. K. II. Boekhandelaar, L' Ex.

Behalekamp, van de Grampel en Bakker, Boekhandelaars, 30 Ex.

Bcheltema, (.). II.
| Boekhandelaar, 9 Ex.

Befahnmei (II. i.

• IL. J)

Schooncvcldt
,

(J. A.) Theol. Litt. Stud.

Sfininariuni. (Hel Nederlandsen '"-aülitiseh)

Bsyfludfs Boekhandel.

Sill.-m (Mr 11 A

Sloot. (A. J.)

Smita, (Mgr. J. A.) R. Kath. Pr. en Rector.

Bomheek Jr. (C.)

Spuornian, ill. L.) B, Kath. Priester en Kapellaan.
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Star. (C. G. van der)

Steeden Jr. (J. van)

Stokvis. (J. J.)

Swart Abrahams, (J.) Koopman.

Sybrandi, (J. D.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Tersteeg. (D. F.)

Terwen, (M. A.) Onderwijzer.

Thijm, (J. A. Alberdingk) Letterkundige.

Tideman, (Bruno) Notaris.

Tideman, (Joannes) Hoogleeraar.

Tielkemeijer, (G. W.) Boekhandelaar.

Toorn, (A. J. H. van der) Arrond.-IJker en Schoolopziener in het 3' District

van N.-Holland.

Tydeman, (Mr. J. W.) Advocaat.

Veth, (P. J.) Hoogleeraar.

Vethake. (H. W.)

Vleck, (Hendrik) Boekhandelaar, 2 Ex.

Volkmaars, (A.) Provinciaal Directeur der Directe Belastingen.

Voorthuizen, (H. van) Hoofdonderwijzer.

Vos Jbz. (Jb. de)

Voute. (A.)

Vries Jz., (Mr. Jeronimo de) Kantonrechter.

Waal, (P. A. de) Med. Doctor.

Waller. (H.)

Wensen, (Mr. L. A. A. van) Lid der Arrondissements-Rechtbank.

Werlenian Jr., (D.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Westerman en Zoon, (M.) Boekhandelaars, 9 Ex.

Weyland, (Mr. B. D.) Advocaat.

Weytingh en Brave, Boekhandelaars, 5 Ex.

Winkelhagen, (H. A.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Wirvel en Comp., (H.) Kooplieden.

Wit, (A. de) R. Kath. Pr. en Pastoor.

Witkamp, (E. S.) Boekdrukker.

Witt, (Mr. J. de) Commissaris van Politie bij het Hoofdbureau.

Wolff. (Dr. E. W.)

Zeelt, (W. H.) Boekhandelaar.

Zimmerman, (Joh. C.) Makelaar.

Zwaan Jr., (C. de) Aannemer.

Alkmaar.

Beminelen, (P. van) Rechter in de Arrondissements-Rechtbank.

Boer, (H. de) Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente.
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I en Zoon, Herm.) Boekhandelaan, 5 Ex.

Dorbeok
i
Dr. I»

|

Gelder,
I
Dr. J J. de Rector

(i.'nt. .1. \ :i ii Deken en Pastoor.

Hejat, B. G >lr Vries nu
i

Predikant

Kaay, 'Mr. \V. ran der) Rechter in de toondissements-Rechthank.

Kluppel, Mr. M. V.i Griffier t>jj het Kantongerecht.

Kimeman, i
II Litt. Cand

Lange, kbt V. de] N<>tari>

Lnymes, (IL) Schoolopziener

Reynders, '• W, R. Kath. Pastoor.

Roem, Joh. Boekhandelaar, 5 Ex,

Bwagennan, KI. Ilulj derwijzer.

Volkers, 'II G. R. Kath. Priester en Kapellaan.

Andijk.

Campen, Dr. A. W. van Predikant

.1 il e n li or u.

Pan. '.I. e. i Notaris.

Bennebroek.

l'.""L';uuil. II. Onderwijzer.

\ erschnnr. B. A. Baron wm

Bergen.

I'.. A. van 't) K. Kath. Priester en Pastoor.

Beverwijk.

Nispen t"t Sevenaer, II. van) R. Kath. Priester on Kapellaan.

Meharten, K Predikanl hij de Evang. Lnth. Gemeente.

/.' nu ndaal Teilerode Aalbertsberg in </<• Vogelenzang.

Dirksen, 'M.' Onderwijzer te Vogelenzang.

f! In IJ. er.

I ing, II. Prins 'I'-' Predikant.

/.' pel.

Berkbont, •! Plattelands-Ueelmeester.

Zeehandelaar, Plattelands Heelmeester.

/; i oek i n Wa i e r la « d.

Casimier, J. J. Hulponderwijzer.



Duyl G.Wz., (G. van) Predikant.

Pilger Lz., (G.) Hoofdonderwijzer.
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E da m.

Boer Jz., (Wed. P. de) Boekhandel.

Wijbrands, (Aem. W.) Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente.

E n k h ui z e n.

Baar, (D. M. W.) Docent aan het Gymnasium.

Boonacker, (V. F. J.) Predikant.

Bruyn Jansz., (J.) Kantonrechter, Lid der Provinciale Staten.

Harting, (Dr. D.) Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente.

Helge, (J. E.) Docent aan het Gymnasium.

Nijhoff, (G. P.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Pannebakker en Comp., Boekhandelaars, 9 Ex.

Romeyn, (Dr. A.) Rector van het Gymnasium.

Rood, (J. C. van 't) R. Kath. Priester en Pastoor.

Simmeren, (M. van) Koopman, Lid van den Gemeenteraad.

Thiel, (J. J. van) Pastoor der Bisschoppelijke Clerezij.

Wor, (E. Cats) Predikant.

Grootebroek en Lutjebr oek.

Bruinier, (G.) Hoofdonderwijzer te Grootebroek.

Mobron, (J. P.) R. Kath. Priester en Kapellaan te Lutjebroek.

Schoonenberg, (H. J.) Onderwijzer te Lutjebroek.

Haarlem.

Allan, (F.) Onderwijzer.

Bemmelen, (J. A. van) Bibliothecaris van Teyler's Museum.

Berkhout. (Jhr. H. Teding van)

Berkhout. (Jhr. Mr. J. P. Teding van)

Bindels, (T.) Onderwijzer.

Binger, (Ch.) Steendrukker en Photograaf.

Bitter, (H.) Onderwijzer.

Bohn, (de Erven F.) Boekhandelaars, 5 Ex.

Boogaard, (T.) Onderwijzer.

Booy, (C. J. G. de) Notaris.

Brederode, (J. J. van) Boekhandelaar, 5 Ex.

Breemen Jz., (J. van) Onderwijzer.

Buy, (P. du) Onderwijzer.

Dapperen, (J. W. van) Onderwijzer.

Delcourt van Krimpen, (Mr. A. A.) Officier van Justitie.
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Dooek, J .' C.) Onderwijzer.

Dooek, P. H. < mderwijzer.

L)ru\M>t.\n iJlir. 1'

Dijk. (J. ren) Ondenrijser.

Eeden, (F. W. raa) Onderwijser.

Kiu'.'l.'irr. (G. J.) Onderwijzer.

Bmohl i Mr A. J.i Archivaris der Stad Haarlem.

Enschedé, Mr. C. J. Proeurear.

ir. Ie cm Zonen, J oh. Boek en Courantdrukkers.

F.H-k .
i

Mr. C.
|
Burgemeester.

tnum, Dr. A. L.) Directeur van 's Kijk* Kweekschool.

I
1'. 1'. Onderwijser.

Gelder, 11. A. ran) Predikant hij de Doopsgezinde Gemeente.

1 leta .Ir.. .1. 11. ' mderwijzer.

Gerlinga </.. (Mr. H.ï Procureur.

Gerlings, iJ. C.) Ontvanger der Plaatselijke Directe Belastingen.

Gildemeester Base, II. D.) Commissionair in effecten.

Halbertsma, (Dr. T. .1. Bector.

Hartmaan, .1. .). F.) Onderwijser.

Ii.i/cu (Mr. .1.

Hoflstede, (J. L. ter . Notaris te Oven-een.

Hu.t .
i

. 1 1. Geqnalifieeerd Collecteur der Staatsloterij , Lid van den Gemeeuteraad.

Kist, F. L Procareur.

Dame. 1.. G. F. H. Smit)

Kknke, (B.) < mderwijser.

Koning. C. de

Krelage, J. 11. Bloemist

Krnaeman, \ l Uitgever van letterkundige werken.

Libosan, (G.) < heerwijzer.

Luhach. / Dr. D.

Maaswinkel . • >nderw ijzer.

Maedonald, 1'. J. Boel handelaar. 10 Ex.

Martin. .1 il. Onderwijser.

Iferens, Kantonrechter.

Micbiele, J. G. Onderwijser.

Milat/. 8. 8. Onderwijser.

Mofcser (Mi II I.

Moteer, (M N. .1 .. I'rclikant.

Mflnehen, (E. F. ros) Boekhandelaar, 13 Ex.

Niephaus, F. O ' hidenvijzer.

Oostenbroek, T. <.. Kweekeling.

Pekelharing.
(
.Mr. IJ. H
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Perm, (J. K. van) Onderwijzer.

Petri, (H. L. C.) Telegraphist.

Petri, (J. P. Lomhar) Burgemeester vau Bloemeuclaal en Overveen.

Raven, (S. C.) Bierbrouwer.

Reysen, (P. van) Med. Doctor.

Sailet, (J. J. C.) Onderwijzer.

Sluytermau van Loo.

Sluyterman van Loo. (L. A. E.)

Smink. (B.)

Smoolenaars, (J. N.) Onderwijzer.

Spaan, (J.) Hoofdonderwijzer.

Stout, (G.) Onderwijzer.

Stralen. (A. van)

Stijlen Jr. (P. van der)

Sybrandi, (K.) Predikant bij de Doopsgezinde gemeente.

Thöne. (A. W.)

Veen, (N. van) Onderwijzer.

Velde, (van Asperen van de) Boekhandelaar, 04 Ex.

Ven, (Dr. E. van der) Leeraar in de Natuurkunde.

Vermeer, (D. 6.) Onderwijzer.

Vierhouten, (A. van) Instituteur.

Vink, (K. H.) Leeraar aan de Hoogere Burgerschool.

Viseh, (Mr. L). J. Mom) Advoenat.

Vladeracken. (Mr. C. J. van)

Weijerman, (J. W.) Onderwijzer.

Wilmer, (Z. D. H. Monseigneur G. N.) Bisschop van Haarlem.

Zutphen, (D. H. van) Notaris.

Haar Ie m m e rm e e r.

Tinholt. (L.)

Vlugt, (Pi. van der) Timmerman en Aannemer.

Heemstede.

Langelaan, (J.) Geneesheer.

Lemmers, (L.) Onderwijzer.

Term, (.1. van) Onderwijzer.

Helder.

Buisonjé, (J. C. de) Boekhandelaar te Nieuwedie]).

Burgh, (Mej. G. A van der) Hoofdonderwijzeres.

Haar, (J. W. van der) Boekhandelaar te Nieuwediep, 3 Ex.

Kros, (Mr. Simon P. J.) Advocaat.



nbroek, J. Bijkskweekeling aan de Normaalschool.

Wijs .Ir. I

II i h •
i si,

Geradta en Comp. Jobs.) Boekhandelaan en Boekdrukken,

rvont, 11 Kostachoolhouder.

- . K. de Koopman,

K _-. r. M. < mderwijzer.

II V ,(•/.

II oog tv ou <l.

Hoo r ii.

AkerUken, • .Ihr. Mr. A. nu Subst. Griffier *
ï ï de Arrondiasements Bechtbank.

Akerlaken, '.Ihr. Mr. I). van) President der Arrondissements-Rechtbank

Bakker, 1'. Hoofdonderwijzer.

Boklingfa '•/. I Candidaat-Notaria.

Boldingb 11/.. «
'. Boekhandelaar, 3 Ex.

L W I legrafisl l«' kl. -

Heidenrijk, .1. II. Theol. Cand.

Benle, J. A. Makelaar.

Heynis, M( ' Hoofdonderwijzeres.

Hoeren, A. van der) Hoofdonderwijzer.

Kerbert, J. Predikant l»ij de Doopsgezinde Gemeente.

Kompa, I . \. Boekhandelaar, 16 Ex.

Uu--. II. < iviel [ngenienr.

ra, Mr. .1. H. E. Procureur en Rccbter-Plaatsvervanger in de Arrondis-

sement! Bechtbank.

< lorte, I*. w
. van I >ik.n en Pastoor.

Pan, Mr. J. Oud Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Drenthe.

Peraijn, 1'. J.) Boekhandelaar, 13 Ex.

Bflhner. J. I

H. Hoofdonderwijzer.

Schuin. J. II. Predikant bij de Bvang. Luthenche Gemeente.

Vermande, Gebr. Boekhandelaan, 6 Kx.

Vir.| , i Mr. W. i'. .). de Burgemei

// u ir ijk en Pola u e».

Dr. M. A N. Predikant.

Wils, .1 Hoofdonderwijzer.

/ lp en da m. Den)

Leenden* \\ /... P.) Predikant bij de doopsgezinde Gemeente te Dp.
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Koog aan de Zaan.

Greeff, (S. Essenius) Predikant.

Honigh Klz., (C.) Hulponderwijzer.

Out, (P.) Boekhandelaar.

Kromm enie.

Haan, (J. de) Boekhandelaar, 3 Ex.

Plaats, (A. van der) Hoofdonderwijzer.

Schröder, (M. J.) Theol. Stud.

Sinia, (R.) Litt. Hum. Stud.

Leymuiden.

Dankelrnan, (B.) R. Kath. Priester en Kapellaan.

Medemblik.

Batenburg, (J. D. C. van) Hoofdonderwijzer.

Bommel, (Mr. L. C. van) Kantonrechter.

Idema, (K. H.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Keeser, (F. C.) Kweekeling.

Nieuwer- Ams tel.

Hart, (R. T.) Med. Doctor.

Valk, (J. W. Roeloffs) Notaris en Lid der Prov. Staten van Noord-Holland.

Nieuwe Niedorp.

Groot, (J.) Boekhandelaar, 4 Ex.

Oostzaan.

Bellaart, Onderwijzer.

Ouderkerk a/d Ams tel.

Rijp, (C. L.) Deken en Pastoor.

Purmerende.

Dekker Jr. (D.)

Paardekooper, (J.) Hulponderwijzer.

Pauw, (C.) Koopman.

Post, (L. O.) Boekhandelaar, 2 Ex.

Schuitemaker, (J.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Suringar Jr., (Mr. W. H.) Kantonrechter.



Rijp li.

Baten, P. \ un Boekhandelaar, 5 Ex.

Vermeulen, B Bulponderwijxer.

- hagen.

Boekalra, 1. Genees-, Beel en Verloskundige.

Bonigh, .1. J. Boekhandelaar te Schagerbrng, 5 Ex.

v h c i in ,_ i lt orn.

Zwart, I'.' Hulponderwijzer.

S /' (i « i u da in.

Postma, 1' 11 lofdonderwijser.

Texe I.

Gillot. 11. A.< Predikanl te Coxdorp.

Kulk. I . C. van der) Predikant te Oostereind.

Dith oor ii.

Kiebert, M. P. Vhuningh) Tabaksfabrikant

/

Bartntaa, 11. II.) Hoofdonderwijzer.

Bnyter, .1. A. de Hoofdonderwijzer te Bnstenbnrg.

Wa r in i ii Ii ii 1 1

Grossel, (W. J. van) lt. Kath. Pastoor.

li .

Asselt . Van) Hulponderwijzer.

Boeser. A. L. Boofdonderwijzer.

Brngman, <. Q. Boekhandelaar, "> Ex.

Qnttehng .lr., (Mej. W. 1' II. KostschooUioudi

Beydannt Mr. J

Beydanna Mr. .1 W.

Vethake, II. A. Kostsel Ihonder.

rV< Iwou tl.

Nuij-ns. \V .1. F. lied Doctor.

Werf, il'. \an der) K. Kath. Pr. en Kapellaan.
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W i n k e l.

Bakker, (K.) Hulponderwijzer.

Bergman, (J.) Onderwijzer.

Bergman, (J. H.) Hoofdonderwijzer.

Koomen, (H.) Burgemeester.

SienwertSj (S. F.) Landeigenaar.

Worm er veer.

Bruin Jz., (W.) Boekhandelaar.

Horst, (i. J. van der) K. Kath. Pr. en Pastoor.

Oldeman. (K.)

Za a n da m.

Burg, (Mej. van der) Institutrice.

Roos, (J.) Doctor in de Letteren, '2 Ex.

Sombeek, (P. N.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Spanje Koppenol, (K. T. van) Boekhandelaar.

Spek, (J. van der) Onderwijzer.

Heynis Tz., (J.) Boekhandelaar.

Honig Jz. Jr., (J.)

Zn a n il ijk.

Z (t u cl v o o r I.

Smit, (C.) Med. Doctor.

Wilk, (L. van der) Onderwijzer.

Zijp e. (De)

Spoorman, (L. C.) H. Kath. Pastoor te Noord-Zijpe.



ZEELA N D.

.1/ / ,1,1, ii, ii i ,j.

ahresch, .1. F l..i Predikant.

Altorffer, (J. C. en W.) Stadsdrukkers en Boekhandelaars, 17 Ex.

Benthem i-m Jatting, (van) Boekhandelaars, 30 Ex.

Berlikom, Mr. l>. A. Berdenis van) Bnrgem. van Grijpskerke en van Meliskerke.

Bibliotheek van Zeeland.
1

1
>•• pro\ inciale

Bondewijnse, E. K. Koopman.

Dirkaen, C. .1.. Chenüst

Graenwen. i A. .1. g)

Gijp, K. van der) Boekhandelaar, 17 Ex.

Bnrgronje. Mr. \. P. Snonck)

rlorgronje, N. .1. C. Snonck) Wethonder.

Jongh, II. il<- i 'iulrrwijzcr.

Jongh, W. A. 'I'- Controleur van de Directe Belastingen en hel Kadaster.

Koning, 1'. I».' Hoofdonderwijzer.

Lantsheer, Mr. M. I' Baadsheer in In-t Provinciaal Gerechtshof.

Ligny, il'. M. de) Lector aan de Geneeskundige School.

i, II. v7.) Commies der /•.werken aan de Noord watering "|> Int eiland

Walcheren.

Nood, .1. de) i taderwijzer.

Beheer, I'. A. van der) Predikant

Schover, i.llir. Mr. .1. \V. M., Burgemeester van Nieuw en St Joosland.

Stoppelaar, Mr. <;. N. de) Secretarie der Gemeente.

Stoppelaar, Mr. .). H. de) Lid der ArrondisseinciitH Bechtbank.

Tak, S. C. I iinicrwij/.rr.

Thomkins, (J. j. ( Boekhandelaar, 5 Ex.
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Verwijs, (A. E.) Beambte ter Stedelijke Griffie.

Weber, (K. F. L.) Onderwijzer.

Aardenburg.

Oijen, (G. A. Vorsterman van) Hoofdonderwijzer.

Pefillou Mz., (J.) Hulponderwijzer.

Plasscbe de Bidder, (J. van de) Koopman.

Boos, (G. P.) Brievengaarder.

Arnemuiden.

Dillié, (J. W. Loyssen) Operateur, Genees-, Heel- eu Verloskundige.

Go es.

Berge, (J. D. van den) Hulponderwijzer.

Bolland, (A. A. W.) Boekbandelaar, 5 Ex.

Hamel, (P. S.) Hulponderwijzer.

Kottmann, (M. H.) Hoofdonderwijzer.

Noppen, (J. D. van) Hulponderwijzer.

Hulst.

Lozanne, (Gez. de) Boekbandel
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I i er$.

Aarsen, iK. S. van) K. Kath. Pr. «n Pastoor.

Bertel Kz., (J. J.) Godsdienst Lerwijzer.

Rienstra, (P. J.) Predikant hij de Hervormde Gemeente

P ft tsing en.

Bibliotheek van het t>" Regiment Infanterie. (De)

Brunings, |P. F.i Kapitein-Adjudant \an Int •'. Regiment Infanterie.

Mestdagh, (P. G. de Vey) Boekhandelaar, 5 El.

Sobookommiasie, (De Plaatselijke

Zier i k : e e.

Andreae, (Dr. P. J.) Schoolopziener.

Bastraeijer, (K. J.) Hoofdonderwijzer.

('hivat. i<'. K.i Boekhandelaar.

Diahoeck, A. M. E. ran) Boekbandelaar, i V.x.

Ermerint, Mr. J. P. N.) Gemeente- secretaris.

Fokker, (Mr. C. J.) Wethonder.

Ochtmaii .1/.. 8. Boekhandelaar, 6 Ex.

Weel, Mr. J. de Cleroq ?an) Griffier bij het Kantongerecht.

'/. n I, l, , n, ,1 I l ,
.

Heer, II. J. van der) Hoofdonderwijzer.



UTRECHT.

Utrecht.

Armee, (J.) Huisonderwijzer.

Asperen, (H. C. van) Hulponderwijzer.

Baltbort, (D. A.) Custos der Academische Bibliotheek.

Barger, (G.) Predikant.

Berg, (J. van den) Hoofdonderwijzer.

Bibliotheek der Hoogeschool. (De)

Bielevelt, (C.) Boekhandelaar, 17 Ex.

Blanche en Comp., (A. F.) Boekhandelaars, 30 Ex.

Blaricum, (Mr. B. J. H.) Advocaat.

Blom, (H. C.) Boekhandelaar, 17 Ex.

Bok, (Dr. J. W.) Predikant.

Bolwerk, (B. J.) Hulponderwijzer.

Bosson, (H. C.) Hulponderwijzer.

Bouma, (A.) Theol. Stud.

Brill, (Dr. W. G.) Hoogleeraar.

Broekman, (H. C.) Hulponderwijzer.

Broese, (J. G.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Brouwer, (J. H.) Onderwijzer.

Buys Ballot, (Dr. C. H. D.) Hoogleeraar.

Calcoen, (Mr. A. J. van Beeck) Lid van de Gedeputeerde Staten.

Compier, (H.) Hoofdonderwijzer.

Crommelin, (F. B.) Jur. Stud.

Crommelin. (Mr. M.)

Dalen, (W. H. van) Boekhandelaar, 5 Ex.

Dannenfelser, (W. F.) Boekhandelaar, 17 Ex.

Dauvellier Rz., (M.) Hoofdonderwijzer.



Dekker en van der Vegt, Boekhandelaars, 11 Ex

Dielen,
i

Mr W. M. .1. ren Wethouder.

Dodt, v. ' C. I.in. Ilnin. Cand.

Doedes, Dr, -i I Boogleeraar.

Dorsten Jr., \. van) Boekhandelaar, ;"> Ex.

Drift .
'.I van der Jur. Stud.

Dumont C. V7.

Keten. .1 C. van Ifed. Doctor.

Kik, ill. van) Hulponderwijzer.

Es, \- •' * • van i Hulponderwijzer.

Kalek. (Mr. V. i:.i

FeeeU, (J. C.) Theol. Stud.

Pischer, (J. I'.. Hulponderwijzer.

Kruin. Mr. .1. A.
|

11..,, .-Ie, -raar.

Garderen, J. van) Hulponderwijzer.

Garderen, 1

1'. iran
i

Hulponderw ijzer.

(ie,r van Jutfaas, Mr. I', .1. I.. Baron de) Hoogleeraar.

Gemeentebestuur.
|
Hel

Giesen, (C. J.) < mderwijzer

Gildemeester, 1 1 Predikant.

GObel, ..I. S.) Hulponderwijzi r.

Goethem,
i

II. van
i

[nstituteur.

Goudoever, I.. C. van
i
Hoogleeraar.

(iraail, >. .1. de) Boekhandelaar, •"> Ex.

Graven, •' Boekhandelaar, 5 Ex.

Grothe, (A. C.) Jur. Stud.

Grothe. (Mr. .1. A

Gunning, il>r. .1. W.) Keeraar aan de Technische School.

Gnye, (V. II.» Jur. Stud.

Haar. i Dr. 11. teT Hoogleeraar.

Hartog, I'- •!. Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente.

Herfkens 1'/,.. J. Boekhandelaar.

Heytman, (W. II. Onderwijzer.

Hoffman, (Mr .1. M
| Advocaat

Houthakker, (S. Hulponderwijzer.

Husen, R. Hoofd lerwijzer.

Huydecoper van Nigtevecht
i
Mr. I

[mans . (M.) Med. I toeter.

Jorissen Mz., w .1. Predikant

Keinink en / i. Boekhandelaars, "-T Ex.

Remmer, (J. .1. 11. Boekhandelaar, 17

Koelman, (II. W.) Hulponderwijzer.
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Kol, (E. H.) Bankier.

Lier, (Maurits van) Litt. et Jur. Cand.

Lip, (J. J. van der) Theol. Stud.

Loos, (H.) Aartsbisschop van de Oud R. Kath. Clerezy.

Maarle, (P. W. A. van) Onderwijzer.

Maarschalkerweerd
,
(W.) Boekhandelaar.

Mansvelt, (A. P. van) Med. Doctor.

Mars, (K.) Onderwijzer.

Melder, (H.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Menger, (J. P.) Rijks-stempelsnijder.

Merkus. (Mr. C. R.)

Meulen, (H. van der) Theol. Stud.

Monné, (G.) Hulponderwijzer.

Monné, (H. J.) Onderwijzer.

Montauban, (C.) Hulponderwijzer.

Mulder, (Dr. G. J.) Hoogleeraar.

Nepveu, (Mr. J. I. D.) Griffier hij het Provinciaal Gerechtshof.

Nepveu, (P.) Hoofdonderwijzer.

Nieuwenhuysen
,
(W. J. F.) Organist.

Nolet en Zoon, Boekhandelaars, 30 Ex.

Nijland, (A. J.) Instituteur.

Oosterzee, (Dr. J. J. van) Hoogleeraar.

Pannevis, (A.) Litt. Stud.

Pelt, (A.) Onderwijzer.

Perk, (W.) Onderwijzer.

Post Uiterweer en Comp., Boekhandelaars, 9 Ex.

Pijl, (H. van der) Onderwijzer.

Quanjer. (P. D. J.)

Raabe, (A. H.) Instituteur.

Rees, (Dr. R. van) Hoogleeraar.

Repelaer, Student.

Riechmann, (W. P.) Med. Stud.

Rookmaaker, (D. W.) Litt. Stud.

Rossum, (Wed. J. R. van) Boekhandel, 9 Ex.

Roijaards, (J. G. M.) Phil. Stud.

Roijaards van den Ham. (Mr. W. J.)

Roijaards van Scherpenzeel. (Mr. H.)

Schook, (Mr. W. F.) Advocaat.

Segers, (César) Theol. Stud.

Siccama, (Mr. L. C. Hora) Lid van het Muntcollegie.

Siddré, (J. H.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Sjoers, (M.) Theol. Stud.



H '. \ Onderwijzer.

Bteenhrdaea, (P. J.) Onderwijzer.

Telden, \
l

Jnr Stad.

Temen en Zoon, (J. i>- van) Boekhandelaan, "> Fx.

Verhoef, (J C.) Predikanl

Verkoaw, \ rheol. Stnd

Verloren . i J. l'li. i Advocaat

Vermeiden, (Dr. l' J Lrehivaris der provincie Utrecht

\ iaeeher, I
K

|

Hoofdonderwijzer.

Wakre, |
Mr. .1 van) Advocaat

Le van Dijkveld i
E van

i

Weevers, II I !.) Bnlponderwijzer.

Weevers, J W.) Bnlponderwijzer

Welseh, •'. II. Bnlponderwijzer.

Wensing, (J. II B Kath. Priester en oml I'nit'essnr.

Wolben. (J.

Wijnmalen. Mr J. O.) Ond-Proourenr-Genenal i>ij het hooge Civiele Gerechte

bof en Advocaat Fiscaal voor '/.. M. Land en Zeemachl in NeêrL Oost Indie

.1 b, (i ii de en B a a m b i u •i<je.

I.ccn.m, i F. F.) Instituten te Baambrngge

.\ in er

s

foor t.

Beer, (H. de) Onderwijzer.

Borger, l'r l>. Bector van het Gymnasium.

Bind. iJ II. van)

<
'l.-.tT, \. II. van) Boekdrukker en Uitgever der Amersfoortsche Courant.

Dekker «>/. K Bnlponderwijzer.

Belmerhorst. (J Q.

Benehei Ba.,
i
L) Bandelaar in tabak.

Bens, w 11 de) Onderwijzer.

Bondnis, (Mej. M
i
Hoofdonderwijzeres.

K.-iltT. II. W.) Predikant hij <le Keiwmstrantsehe Gemeente

Klerk . 1 1» i Bnlponderwijzer

KoDewijn N/ . A. M [nstitutear.

Pb Boekhandelaar, 5 Ex.

kfuhrmg, G. Hoofdonderwijzer

Dkhnyzen, W L Boekhandelaar, I Fx.

OnderwijzersgezeLsi hap 1

Slothonwer, \ M. Boekhandelaar, il l

Verwey, (J.) Hoofdondenvijzer.
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Baam.

Koning, (J. C.) Instituteur.

Reuhl, (H. W.) Onderwijzer.

Br enkelen.

Pottebakker, (J.) Hoofdonderwijzer.

Driebergen.

Linse. (W. H.)

Muelen. (J. C. van der)

Kamer i k.

Willigen, (A. van) Hoofdonderwijzer.

L e u sde n.

Hardenbroek van Lookhorst. (Mr. E. L. Baron van)

hoe n e n.

Merkestijn, (D. C. van) Instituteur.

Lopik.

Wagensveld, (G. J. van) Hoofdonderwijzer.

Maartensdijk.

Odé, (W. J.) Hulponderwijzer.

Monl foor t.

Schnebbelie
,

(J. H.) Hulponderwijzer.

il/ ij drec h t.

Krooneman, (Mej. H. A.) Institutrice.

Over- en N e der- Langbroek.

Vliegenthart
,
(W.) Predikant te Over- Langbroek.

B ijsenburg.

Burgt, (F. P. van de) R. Kath. Priester, Kanonik en President van het Seminarie.

Egeren, (W. G. van) R. Kath. Priester en Professor.

Jansen, (G. M.) R. Kath. Priester en Professor.

Petit en Comp., Boekhandelaars, 9 Ex.

Vuuren, (W. G. van) R. Kath. Priester en Professor.
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Soe* t.

B - i i Predikant

Cnyper, F. Med. Doctor.

Marlet . \. I'. Bulponderwijzer.

Ti e ii h o \i en.

I5i>c/.i'l . i M. i 1 1 tdonderwgaer.

\\' i lligi I a " 'i e ra /..

Doom, 'II. •'. wan) Bulponderwijzer te Cabauw.

Wou den berg.

Crnyff, (6. 11. Hoofdonderwijzer.

Hsselst e in.

Akveld \ C. [nstitntcnr.

Zeist.

Everas, (J. W.) Boekhandelaar.

Lennep. (J. II. van
|

Bappard. Br. I'. A. L. Bidder van)

/. ii >/ 1 in.

Tuyll van Zoylen, (Baron van) Lid van Gedeputeerde Maten van Utrecht.



FRIESLAND.

Leeuw arde n.

Bibliotheek van Friesland. (De Provinciale)

Bloembergen Jz. (R.)

Buma, (Mr. W. W.) President van het Provinciaal Gerechtshof van Friesland.

Buuia, (Mr. W. W.) Voor het Provinciaal Gerechtshof van Friesland.

Colrajon
,
(G.) als Secr. van- en voor het Selscip foar Frysce Tael in Schriftenkinnisse.

Eekhoff, (W.) Archiv. der Stad Leeuwarden, ten behoeve der Stedelijke Bibliotheek.

Eekhoff, (W.) Boekhandelaar, 20 Ex.

Eysinga, (Jhr. Mr. F. J. J. van) Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

en van de Arrondissements-Rechtbank.

Hagen, (J. A. ten) R. Kath. Priester en Kapellaan.

Hugenholtz Jr., (P. H.) Predikant.

Jongh, (J. J. de) Controleur van het Kadaster.

Kleffens, (Mr. L. W.) Schoolopziener van het 3e District en Advocaat.

Kuipers, (H.) Boekhandelaar, 17 Ex.

Laan
,

(Mr. A. van der) Griffier der Staten van Friesland , voor het Provinciaal

Gouvernement.

Meursinge, (V.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Moerkerken, (P. H. van) Leeraar in de nieuwe talen aan het Gymnasium.

Nauta, (S.) Instituteur.

Noë Lz., (C.) Boekhandelaar, 17 Ex.

Ottema, (Dr. J. G.) Conrector aan het Gymnasium.

Panhuys, (Jhr. Mr. J. E. van) Commissaris des Konings in Friesland.

Peters, (J.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Piekema, (R.) Commissaris van Policie.

Plaat, (Mej. R.) Institutrice.
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8ehierbocfc La. \l J.)

Sirks. Dr. J. L. i Praeceptoi aan het Gymnasium.

Skrterdijck, iMr. J. L van i Advocaat

Strompel, G [nstituteur.

Suringar, (Hugo) Boekhandelaar, L2 Ex

Swarts, J. Boekhandelaar.

Tclting, (Mr. I. AdYOoaat, Secretaris \an hel Frieacfa Genootschap van <;<•

sehied-, Oudheid- en Taalkunde, roor de Bibliotheek.

Verwijs, l»r. E.) Arehireris-Bibliothecarifl van Friesland, Schoolopziener in hel

l District

Wapeningen, (Mr. O. van
| Advocaat

Zeper Ds-, 1'.
|
Notaria.

Achtkarspelen.

Kanten Jr.. (J.) Docent t<' Buitenpost

Oostingh, J. 1' Deurwaarder dij de Arrondissements-Rechtbank.

Poutsma, I'. J. [nstituteur op dcu Huize Nyenstein te Buitenpost

.1 1 ng wirdt n.

Beyma thoe Enigma, (Jhr. Mr. F. II. van > Schnolopzieni-r in hel 6 District

ran Friesland . te Heerenveen.

Blom, 'Mr. 1'h. van) Procureur te Beerenveen.

Bolswar il.

Cuperus Az., i B. i Boekhandelaar, 5 Ex.

Feenstra, Wed. P. II.) Boekhandel, 9 Kx.

Felts, (Jhr. e. Postdirecteur.

Huidekoper, (A. W.) Predikant

Ley, (J. de Boer van der) Ondenrijser.

M den, If. K. van den Predikant.

Dokk u m

.

Ier, P. A. ren) Wethouder.

Goslings, (O.) Kassier.

Banama, .1. J.
|
Boekhandelaar, •"> Ex.

Schaal'sma, (A.) Boekhandelaar, •ï-4 Kx.

Schaai'snia, (8. B») Hu.k en Stads-drukker.

Vries, I». de) Wijnhandelaar.

Warren, Mevr. de Wed. Dr. I. II.

Wieringa, iJ. 11. ; Hoofdonderwijzer.

FerwerderadeeL

M zlar, (J.) Onderwijzer te Marrura.
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Franeker.

Behrns, (Bernb.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Bokma, (H.) Hoofdonderwijzer.

Telenga, (T.) Boekhandelaar, 5 Ex.

F raneke r ad e el.

Heiukes Kz., (H.) te Kied.

Gaas ter land.

Swinderen, (Jhr. Mr. J. H. F. K. van) Burgemeester van Gaasterland , te Mirns.

Harling en.

Evers, (J. J. T.) Controleur der Directe Belastingen.

Houtsma, (S.) Boekhandelaar.

Jorua, (F. T.) Deken en Pastoor.

Riesberg, (J.) Boekbandelaar, 5 Ex.

H as k er land.

Vegilin van Claerbergen, (Jhr. Mr. P. B. J.) Lid der Staten van Friesland te Joure.

Voerman, (M. L. van de Woestijne) Burgemeester van de Gemeente Haskerland

en Schoolopziener van het 7 L' District van Friesland, te Joure.

Hennaar der ade el.

Jong Rz., (K. de) Notaris te Wommels.

Rodenhuis, (J.) Hulponderwijzer te Wommels.

Vellinga, (M. O.) te Wommels.

I daar der ade el.

Onderwijzersgezelsehap, (Het) te Roordahuizum.

lm su m.

Smilda, (J.) Hoofdonderwijzer.

Jacobi-Parochie. (S t.)

Haas, (D. de) Predikant.

Kollumerland en Nieuiv- Kruisland.

Boerema, (J.) Predikant te Augshuurt en Lutjewoude.

Witteveen, (Mr. J.) Secr. der Gemeente Kollumerkud en Nieuw-Kruisland, te Kollum.

Leeuwarder ade el.

Kuipers, (F.) Hulponderwijzer te Stiens.



1/ nul d u in adee l.

itius, Mr. A.) >>p den Hui/c Schatzenburg te Dronrijp.

' I' adeeL

Bakker, 1'. k. Lid »I«-r Provinciale Staten rao Friesland, te I

Bruggen, A. W. van) Elandelaar t>- Bngwierum.

rides, I.l. Cand. Notaris !<• Aalsum.

Grriethujaen, II. M. Pool van) l'redikant v- I

Beider, 1'. Houthandelaar en Lid van de Provinc. Staten ren Priesland, te

Aalmin.

[daardi, K. .1. Landeigenaar te Be,

Ktiyk. A. B. ran) Predikant te Nijkerk.

Beigereberg, (M. Swijghnysen) Predikant te Oostrum.

Beilingh, (W. Predikant te Metslawier.

Witteveen, ^1 r. .1. Notaris te Metslawier.

Witteveen, J. N. Lid van de Provinciale staten van Friesland, \>- Metslawier.

I Stellingwerf.

Lijcklama a Nijeholt, -I li r. Mr. ('<. \\'. F,) Burgemeester der Gemeente Oost-

stellingwerf, ti- i lldebercoop.

ii pst er land.

Barinxma thoe Slooten, Mr. B. 1'h. Baron van) Advocaat te Beetsterzwaag.

Barinxma thoe Slooten, ü. Baron van) te Beetsterzwaag, Jnr. Stnd. te Utrecht.

Lgckkuna a Nijeholt, (Jbr. J. A..) Burgemeester van Opsterland, te Beetsterzn

Schoterla nd.

Binnerts, \ Notaris te Beerenveen.

Bessel, F. Boekbandelaar te Beerenveen, 1 Ex.

Meer, II. van der) Boofdonderwijzer te Boven Knijpe.

Muller \;m der Baas, J. II. tnstituteur te Beerenveen.

Oosting, Mr. .1. Bieruma) Kantonrechter van Beerenveen, te Oudeschoot.

Simon Schotborgb, Mr. .1. I. Bechter in de Axrondiasements Beebtbank te II- •

renveen en Schoolopziener van het •">
I >i-tri«t van Friesland.

ten.

Adriani. .1. II.
| Bulponderwijzer.

Drost, .1. F.) tnstituteur.

i l ii ii il.

ten l'redikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Dragteu.
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Cats, (Mr. E. Manger) Burgemeester van Smallingerland, te Dragten.

Plantinus Jz., (A.) Boekhandelaar te Dragten, 3 Ex.

Sn eek.

Bakker, (Mr. M.) Burgemeester der Gemeente Wijmbritseradeel.

Bokma, (W. Cool van) Boekhandelaar, 9 Ex.

Druten en Bleeker, (van) Boekhandelaars, 8 Ex.

Lemke, (H. H. S. a S.) Inspecteur der Registratie en Domeinen.

Mekler, (Dr. E.) Rector der Latijnsche School.

Moens, (A.) Predikaut.

Ouwersloot, (Dr. L. P.) Conrector der Latijnsche School.

Verstege, (J. A. J.) Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente.

Visser, (J.) Hoofdonderwijzer bij de Burgerschool.

Tietjerksleradeel.

Panhuys, (Jhr. Mr. J. M. A. van) Burgemeester van Tietjerksteradeel.

Stoppelaar, (F. de) Gouverneur te Bergum.

Ypey, (Mr. A. Looxma) te Rijperkerk.

West- Dong er ad e el.

Boer, (A. M. Bokma de) Predikant te Nes.

Deenik Mz., (A. A.) Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Ternaard.

Dolder, (Th. H. van) Predikant te Foudgum.

Ferwerda, (E. J.) Genees-, Heel- en Verloskundige te Nes.

Gal, (C. S.) Onderwijzer te Hantumhuizen.

Groot, (P. de) Onderwijzer te Brantgum.

Heeren, (R.) Secretaris der Gemeente Westdongeradeel , te Ternaard.

Heeringa Gz., (J.) Onderwijzer te Ternaard.

Klaasesz, (J.) Burgemeester der Gemeente Westdongeradeel en lid der Provin-

ciale Staten van Friesland, te Ternaard.

Mousma, (D.) Landeigenaar te Ternaard.

Sissingh, (G. Busscher) Predikant der Gemeenten Hiaure, Bornwerd en Better-

wird, te Hiaure.

Sitter, (G. J. de) Ontvanger der Registratie te Holwerd.

Vries Pz., (O. de) Onderwijzer te Bornwerd.

Wendt, (Johs. de) Landeigenaar te Nes.

West- Stellingwerf.

Frank, (J. H.) Hoofdonderwijzer te Olde-Trijne.

W onzer a de el.

Maas, (M. H.) Predikant te Idzegahuizen.
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Ifulier, (Mr. T. Bnrgemeeeter vu Wonaeradeel, te rfltmanam.

Sehaaff, l Predikant te iVrkwml.

Wij ui hr 1 1 iera de el.

una . 11 Boekhandelaar te Bei g . 6 Ex,

Galdenarm, k. te 11

Jong, •! !' Hoofdonderw\jaer te Ondi

Linden, (H. J. P. wm der Predikanl te Seeg.

Vierkant, E, K.i Hoofdonderwijzer !>• Wondeend.

i;
.

.i. A. te Heeg.

Winkler, (W. Soofdonderwijaer te Tirus.

IJlst.

Ligny, A. D. Thnyn de) Predikant



O V E R IJ S E L.

Z tv olie.

Buser, (T. H.) Adjunct-Commies 1>' klasse tev Provinciale Griffie.

Cate, (S. H. ten) Boekhandelaar, 9 Ex.

Dijk, (J. P. van) Boekhandelaar, 5 Ex.

Elberts, (W. A.) Institutem.

Hemert, (Jhr. P. Z. Junius van) Burgemeester van Zalk en Kamperveen.

Hoogstraten en Gorter, (Van) Boekhandelaars, 9 Ex.

Kerckhofl', (Mr. H. E. C. van) Rechter in de Arrondissements-Rechtbank en

Schoolopziener.

Kreeuen, (D. J. J.) Inspecteur van het Lager Onderwijs in Overijsel.

Kruyder, (C. A. C.) Onderwijzer.

Lan, (H. L. la) Hulponderwijzer.

Luttenberg, (H.) le Commies ter Gemeente-Griffie.

Mulder, (C.) Onderwijzer.

Onderwijzersgezelschap in het 2 e district van Overijsel. (Het)

Ramaker, (H. Kroese) Onderwijzer.

Scharp, (B. K.) Adjunct-Commies 2e klasse ter Provinciale Griffie.

Schreven, (Z. W. van) Onderwijzer.

Sloet tot Oldhuis, (Mr. A. G. A. Baron) Plaatsvervangend Kantonrechter.

Sloet tot Oldhuis, (Mr. B. W. A. E. Baron) President der Arrondissements-

Rechtbank.

Sonsbeeck (Mr. E. J. J. van)

Tijl, (De Erven J. J.) Boekhandelaars, 6 Ex.

Verschuur, (Mr. J. D. van Ketwich) Advocaat.

Vidal de St. Germain, (J. H.) Jur. Stud.

Vriese, (J. G.) Onderwijzer.

Waanders, (J. M. W.) Boekhandelaar, 5 Ex.



WYeniiik. .1. II Onilerw ijzer.

Willink. W. K. .1. Tjeenk) Boekhandelaar.

.1 Imelo. (Stad

Riemsdijk, Mr. .1. van) Rechter in de Arrondissements-Rechtbank.

Sterk. iMr. ('. H.i Procurenr.

Wflmes, (Jobs.) Boekbandelaar, b Ex.

Ho

Cuperus, ( B.) Predikant

Dn lf*eu.

Leembruggen na •

HttgenholtX, F. W. N. 1'redikant.

Del ilr».

/' enter.

Asbeek . J Hoofdonderwijzer.

Bello. Pli.i Docent aan hel Gymnasium.

Bonaema, 1'. 1'. K. Hulponderwijzer.

Brinkgn nre, .1. 1'. Boekhandelaar, 5 Bi

Broawer, O. Boekhandelaar, 10 Ex.

Delden, Mr A. van Ud van Gedeputeerde Staten ran Overijsel.

Bntel .ir.. W. ten) Hoofdonderwijzer.

Balbertsma. (Dr. J. E.)

Lange, J. de) Boekhandelaar, 5 Kx.

Marl,-. .Mr. 11. W. J. van , Wethouder.

M' . Dr. II. W. van der

Meijer. .1. II.. Docent aan het Gymnasium.

Mulder.
|
Dr. L. Hoogleeraar.

Bjienwenhuya, (Mr. R. C. Schoolopziener, ten behoeve der Bibliotheek

bel •'." Schooldistrict van Orergsel.

Schepel IL... .1. Directenr van den Landbouw Proeftuin.

\. .1. van den Boekhandelaar.

Susan. B Lector aan hel Athenaeuni.

Tjaden
. \. Boekhandelaar, 6 Ex.

Velderman, i>. Hootionderwijzer.

Vitringa, l»r. \. J. Rector van bel Gymnasium,

vloten . I)r .1. van
|
Boogleeraar.

Wilterdmk, . l>. .1. Boekhandelaar, 5 Ex.

Zevenkamp . II. Btooafonderwijser.
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Diepenheim.

Nijenhuis. (B.)

Goor.

Damman, (J.) Boekbandelaar, 3 Ex.

Grooters, (J. B.) Instituteur.

Pieron, (B.) Hoofdonderwijzer.

Kampen.

Anrooy, (A. G. van) Predikant.

Beverwijk, (A. van) Boekhandelaar, 5 Ex.

Dam, (B. L. van) Boekhandelaar, 17 Ex.

Dwars, (H.) Predikant.

Geist, (P. H.) Leeraar in de wiskunde aan het Gymnasium.

Gogh, (Mej. E. H. van) Institutrice.

Koch, (K. Th.) Emeritus Predikant.

Kremer, (Dr. P. P.) Docent aan het Gymnasium.

Kruytbosch, (D. J.) Hoofdonderwijzer.

Leupen, (J. J.) Docent aan het Gymnasium.

Lohr, (H. C.) Predikant.

Noordtzij, (M.) Student.

Normaallessen. (Voor de)

Quist, (B.) Stud.

Reynders, (J.) Hulponderwijzer.

Spatt, (Dr. C. J.) Docent aan het Gymnasium.

Tekkelenburg, (C.) Onderwijzer.

Velsen, (S. van) Leeraar aan de Theol. School.

Velsen Jr., (S. van) Boekhandelaar, 3 Ex.

Vinckers, (J. Beckering) Docent aan het Gymnasium.

Zalsman, (G. Ph.) Boekhandelaar.

Oldemarkt.

Koning, (Mr. J.) Burgemeester.

Steenbergen, Onderwijzer te Ossenzijl.

Olst.

Witzenburg, (H. H. van) Predikant te Welsum.

Om men.

Aumerie, (Mr. M. d') Griffier bij het Kantongerecht.

Riemsdijk, (Mr. L. J. van) Kantonrechter.



II ij 1 1 1' n

.

Wirh. 'i-link. Mr. Q \ Mriv

St 'ip korst.

W etterbeek, i R. i Huliiniiilfrwijzer.

ij A.

Brink. (Nikolaai tal) Boekhandelaar, 9 Ex.

Qnve, (Q. Hovcnsi Boekhandelaar. f> Ex.

/«/'/. t ii Veecat en.

Graswinckel, d>. 1'. M... Predikant te Zulk.



GRONINGEN.

Groningen.

Alberda van Ekenstein. (Jhr. Mr. W. C. A.)

Alberda van Menkema. (Jhr. E. W.)

Baule, (L. M.) Leeraar aan de Rijks-Hoogere-Burgerschool.

Beins, (H.) Med. Doctor.

Bibliotheek der Hoogeschool. (De)

Bolhuis, (A.) Onderwijzer.

Borgesius, (T. T.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Broerse, (S.) Onderwijzer.

Brngsma, (B.) Directeur van 's Rijks Kweekschool voor onderwijzers.

Bruins, (F.) Hoofdonderwijzer.

Cate, (S. Blaupot ten) Inspecteur van het Lager Onderwijs.

Cock, (Mr. T. de) Wijnhandelaar.

Cohen, (Mr. B.) Advocaat.

Diephuis, (Mr. G.) Hoogleeraar.

Diest Lorgion, (Dr. E. J.) Hoogleeraar.

Ermerius, (Dr. F. Z.) Hoogleeraar.

Es, (Dr. A. H. G P. van den) Conrector aan het Gymnasium.

Feith, (Mr. H. O.) Wethouder der gemeente en Archivaris der Provincie.

Feith, (J. A.) Majoor der Genie.

Feith, (Mr. R.) Advocaat.

Francken, (Dr. C. M.) Hoogleeraar.

Fremery, (Mr. J. W. F. de) Advocaat.

Gavere, (C. de) Phil. Nat. Doctor.

Geertsema, (H.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Genootschap: "Pro excolendo jure patrio." (Het)

Giffen, (L. van) Boekhandelaar, 9 Ex.
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Gorkem, (W. J. van) Directeur der Inrichting vu Middelbaar Onderwijs

Gratama, (B I Boogleeraar.

Groot, il). <(<• Onderwijzer aan > Kijk-^ Kweekschool voor onderwijzers

Kaarman, C. F.) Onderwijzer aan de Leerschool, verbonden aan s Rijks Kweek

el 1 voor onderwijzers.

Henekei .Ir.. 1J.1 Hulponderwijzer.

Hermans,
|
H.) LitL, Hum. el TheoL Stad

Hofkamp, k.> Onderwijzer aan de Leerschool, verbonden aan 's Rijks Kweek

school v lerwijzere.

Hofstede, v W.) I Luitenant «In- Infanterie.

Hnber, iJ. B.) Boekhandelaar, 30 Ex.

[sra0ls v (J I'
| Effectenhandelaar.

Jansen, |
Dr. .). II. i Hoogleeraar.

Jonge, i de Hoofdonderwijzer.

Jonekbloet, (Dr. W. .1. \ Hoogleeraar, Lid van de Tweede Kamer der Staten

Generaal

Jorissen . |
K .1. I' j Predikant

Kamp, 11 Vf. van der) Boekhandelaar, ;"> Ex.

Keizer,
i

R. r7. < mderwijzer.

Kerckhoff, (Dr I' .). van) Hoogleeraar.

Kors, !. Hoofdonderwijzer.

Laats, J Q Huisonderwijzer.

Later, (Ang.) Onderwijzer aan de Leerscl 1 verbonden aan 's Rijks Kweekschool

voor onderwijzers.

Leopold, 1.. Ondenvgzer aan 's Kijks Kweekschool voor onderwijzers.

Maarseveen, (G. P. 11. van) Jnr. Stnd.

Muurhng, > I >i-. r7.) Hoogleeraar.

Noordhoff, P.) Boekhandelaar, 30 Ex.

Nuiver. i A. i Hoofdonderwijzer

Quintus, (Jhr. Mr J l) Lenve) Lid dei Gedeputeerde staten van Groningen.

er. (Mr. W. A

Boelfsema, (H. K.i Boekhandelaar, 9 Kx.

Roloff, (W.) Kapitein, Chef van den Generalen Stal

Bomehngh, (J.) Boekhandelaar, 5 Kx.

Rijkens, . K. R
|
Onderwijzer :un 's Rijks Kweekschool voor onderwijzen

Sehierbeek, il!. J.) Boekhandelaar, 9 Ex.

Seholtens, a. L.) Boekhandelaar, 17 Kx.

Smit, (M.) Boekhandelaar, 30 Ba

Straatman, (J. V7.) Predikant hij de Doop^r/inde (lenieente.

Snringa, (J.) Hoofdonderwijzer.

Tellegcn, (Mr. B. D. II. i Hoogleeraar.

Toorenenbcrgen , ( All), van) Predikant
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Wicheren Hz., (F. van) Boekhandelaar, 5 Ex.

Wilkens, (F.) Boekhandelaar, 5 Ex.

Winterwerp Pz., (J. Ph.) Onderwijzer.

Woerd, (H. K. van der) Leeraar bij de Inrigting van Middelbaar Onderwijs.

Wolters, (J. B.) Boekhandelaar, 30 Ex.

Wijck, (Jhr. B. H. C. X. van der) Hoogleeraar.

Zweeden, (P. van) Boekhandelaar, 6 Ex.

Adorp.

Sikkema. (G.) Hoofdonderwijzer te Dorkwerd.

Appi n ga dam.

Frinia, (Mr. H.) Procureur.

Baflu.

Buishool, (E.) Hulponderwijzer.

Be du 7)1.

Timmer, (Johs.) Hulpondenvijzer.

Beer la.

Dijken, (H. W.) Hoofdonderwijzer.

Bier u m.

Sissin^b, (J.) Hoofdonderwijzer te Spijk.

Grijpsker k.

Oosterbaan, (Jb.) Doopsgezind Predikant te Pieterzijl.

Verdenius, (A.) Onderwijzer.

Hoogezand.

Hagens, (G.) Onderwijzer.

Nagel, (W. P.) Directeur van het Postkantoor.

Scheltema, (P.) Hoofdonderwijzer te Westerbroek.

Siersema, (R. S.) Hoofdonderwijzer te Foxhol.

Wildeboer, (G. E.) Hoofdonderwijzer.

Wijchgels. (Mr. H. L.)

Kan lens.

Roijen
,

(J. Witkop van) Burgemeester en Secretaris , Schoolopziener in het 3e

District.
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Mm H t f ml n in.

I
-- .1. Th. i onderwijzer.

\

Tuuk.
|
N. van der) Predikant.

Wonde, II na der) Boofdonderwijzer.

\ ordbroek.

Broggeneate, J. (en) Predikant

Poelman .
I
Dr. A. L. |

Predikant.

Wijn. .1. Boofdonderwijier.

\ r il tl ij k.

Bonman, A. Hoofdonderwijzer te Euvelgnnne.

• Pekel- A.

Tengnagel, K. •'• M. U.'tkhaml. laar .
'2 Kx.

Sii /i/i.

Bakker, •'. Emer. Predikant

Baas, G Onderwijzer te Tripa-Compagnie.

Cammenga, C.) Predikant

Daver, (Th. de) H. Kath. Priester en KapeUaan te Kleinemeer.

Donder, J. O. Hoofdonderwijzer.

Wfldervanek, W. II. Wethouder.

S< li een da.

Smith, II. Waterman) Hulponderwijzer te Westerlee.

S loc h te ren,

Meijer, II. Boofflonderwijzer te Kolham.

TSddene, \. 11. van Hoofdonderwijzer te Helium.

Venhni». A. > Hoofdonderwijzer te Qodünze.

Waan, G. Hulponderwijzer te Kolham.

I I r ii in .

Postema



74

Winschoten.

Cremers, (Mr. W. C. J. J.) Rechter in de Arrondissements-Rechtbank.

Dikema, (Dr. L.) Conrector aan het Gymnasium.

Eerde, (J. R. van) Boekhandelaar, 5 Ex.

Ranitz, (Mr. S. M. S. de) Substituut-Officier bij de Arrondissements-Rechtbank.

Sandbrink, (Mr. E. A.) Rechter in de Arrondissements-Rechtbank.

Schuurman», (H.) Hoofdonderwijzer.

Viëtor, (Mr. B. Haitzema) Notaris.

Zijlker, (Mr. D. de Ruiter) Procureur.

't Zandt.

Pettinga, (J. W.) Hoofdonderwijzer.

Zuidbroe k.

Heeres, (G.) Hoofdonderwijzer.



DHKNTH K.

Assen.

Bakhoven, i<; A. lli Conrector aan het Gymnasium.

Bratsma, E. Predikant hij de Christelijke Afgescheiden Gemeente.

Bretner, 0. G. Fabrikant

Bremer, (C. \l Commies ter Directie van 's Rijks Belastingen.

Brnmstode, 11. \. M
|
Wethouder.

Peltx, (W. A. \an der) Burgemeester.

Gorcnm, (H. 1'. A. van) Boekhandelaar, 17 Ex.

Houten, ij. 0. van) Boekhandelaar, 9 Ex.

K'«k. 1'. Hoofdingenieur van den Waterstaat.

Makkink .Jr., i 11. .1. Docent aan het Gymnasium.

Meijer, (H. Lunsmgh) 1'redikant.

Meurs, 'II. van) Ontvanger der Registratie en Domeinen.

i. Dr. H. .1. inspecteur van hel Lager Onderwijs.

Noordewier, 'Dr. M. J.) Bector van het Gymnasium.

Snijder, J Docent aan het Gymnasium.

I

Westen. Mr. D. H.) (Voor de ArrondissementB-Bechtbank.)

Hei I ru.

Palsma, (H.) Hoofdonderwijzer.

I'rin-. A. BQbingh) Med. ft Art. Ohst. Doctor.

/•'
i er.

Wolters, iM.) Hulponderwijzer te Drouwenermond.

/

Tonekens, (Mr. 1.. Oldenhuis) Burgerne^



Pet, (C.) Boekhandelaar.

Stevens, (J.) Instituteur.

76

Hoogeveen.

Mep pel.

Brink, (H. ten) Boekhandelaar, 5 Ex.

Engelen, (B. van) Boekhandelaar, 5 Ex.

Visser, (A. de) Kassier.



1. 1 m i'. niii.

Mn iis t richt.

BShringer, (J A.) Predikant bij de Evang. Lnthersche Gemeente.

Franquimt. i Mr. G. D.) Archivaris der Stad.

Groot .). \V. dei Leeraar aan het Athenaeuni.

Geusau, iJhr. Mr. P. G. C. van) Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof

Jesse, (Mr. J. H.) Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof.

Muller, (Gebr ) Boekhandelaars, 13 Ex.

Nj-pels, (Mr. Leop.) Advocaat

Prormciaa] Bestaat
|
Hel

Repelaer van Dricl, i.Ihr. H .) Betaalmeester.

Kobbe, (Dr. L.) Inspecteur van het Lager Onderwijs.

Sterns, I. .).) Leeraar aan het Athenaeum.

Thiel, ij. P. L.) Commies ter Provinciale Griffie.

Willeboig, Mr. P. J. A M. van der Does de) Commissaris des Konings.

Genn ep.

Noman. I <
, Boekhandelaar.

Heerlen

F.ertwe-h. II (' \:in denj Instituteur

Wrijerhorst, (KarL) Boekhandelaar, 5 Ex.

II il il en.

Rejmersdael
, (J. van) Hoofdonderwijzer.

M na sb ree.

Bommel, (H. vani Ondenvijzer.
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Hoer m ond.

Cuypers, (P. J. H.) Architect.

Hardeman, (H. J) Leeraar aau de Hoogere Burgerschool.

Komen, (J. J.) Boekhandelaar.

R olduc.

Everts, (W.) Roomsch Kath. Professor.

Seminarie. (Het Roomsch Katholiek)

S evenum.

Boers, (J.) Hoofdonderwijzer.

Sittard.

Collegie. (Het Roomsch Katholiek)

T'eg el en.

Bloemers, (H.) Onderwijzer.

Venlo.

Onderwijzersgezelschap van het Distrikt Venlo. (Het)

Rijcken, (J. G.) Directeur. Leeraar aan de Hoogere Stadsschool.

Schram, (D.) Hoofdonderwijzer.

Sloot, (W. van der) Boekhandelaar, 5 Ex.

Uyttenbroeck, (Wed. H. H.) Boekhandel, 5 Ex.

Welkers, (H.) Stad.

Weustenraeth
,

(J.) Hoofdonderwijzer.

Weert.

Beys, R. Kath. Priester en Professor.

Haffmans, (T.) R. Kath. Priester en Professor.

Poell, (G. M.) Boekhandelaar, 2 Ex.

Schneider, R. Kath. Priester en Professor.



Z LTTD-NEDERLAND.

// ;• ii f i e I .

Arnold, (T. .1. 1.' Boekhandelaar, 5 Ex.

Bauiluin.

Beyens, (Lodewijk) Onderwijzer.

Bonm'. De) Advocaat

Bonchó, Ambtenaar ter griffie van den Raad van Scheidsrechters.

Bondt, (Alex. de) Onderwijzer aan de Middelbare school.

Bovyn, Jnlien \<>tari- te Eecloo.

Bruyndoner, (Norbert) Onderwijzer.

Claaasen, (Ferdinand) Boekhandelaar.

Commissie van Gebonwen. (De Koninklijke)

Corte, (Frans de) Seoretaris ron den Anditenr-général militaire.

A. Boekhandelaar, I Ex.

Dedeyn, K. Advocaat.

Delcroix, (D.) Onder-Directenr der Atd. Letterknnde, Wetenschappen en Kun

sten aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken.

Delhex, Bendrik) Boofdonderwijzer.

Dobbelaar, Advocaat.

Dodd, O. .1. Archivaris.

Gogh. (H. V. \an

Hiel, E. Letterkundige.

Jottrand, Gnstaaf) Advocaat

Jottrand, rader L l. AdToeaat

Mmistwrie van Binnenlandsche Zaken, (Het) 60 Ex.

Ministerie van Justitie. (Het)

Mu(|uardt, (C.) Boekhandelaar te Broseel en Oent
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Picqué, (Camille) Letterkundige.

Sautois, Advocaat te Dendermonde.

Schoonejans, (Josef) Landmeter.

Sève, (Eduard) Secretaris van de "Association internationale pour Ie progrès

des sciences sociales."

Sinion, (Adolphe) Boekhandelaar.

Société Royale de Wyngaerd. (La)

Stallaert, (C.) Professor bij het Koninklijke Athenaeum.

Thijs, (F.) Griffier bij den Raad van Scheidsrechters.

Vanderplassche, (Eduard) Advocaat.

Vandroogenbroeck; (Jan) Onderwijzer.

Voort, (Michiel van der) Letterkundige.

Aalst.

Borremans. (Is.)

Lanssens, (Theophiel) Leeraar bij de Middelbare school.

.4 Iv er ing hem.

Beemaert, (Adolf) Notaris.

A

n

twerpen

Aerden, (J. J.) Onderwijzer.

Beers, (J. van) Professor aan het Koninklijk Athenaeum.

Bemden, (J. van den) Photograaf.

Berben, (Jean) Hoofdonderwijzer.

Beucker, (J. I. de) Leeraar in Tuin- en Landbouwkunde.

Bibliotheek. (De Stads-)

Boeckx, (H. V.) Onderwijzer.

Boghout. (Frans van)

Bres, (G. de) Voorzitter der Maatschappij de Toekomst (Volksbibliotheek.)

Broeck. (Ln. van den)

Burbure, (Ridder Leo de) Lid der Koninklijke Akadeinie van België.

Buscom, (F. van) Onderwijzer.

Cleer, (J. de) Provincieraad.

Cools, (L.)

Coremans, (Ed.) Advocaat en Provincieraad.

Cort. (J. de)

Cort. (Laurens de)

Cosemans. (Johan)

Donghen, (K. van) Secretaris der Maatschappij "de Toekomst." (Volksbibliotheek.)

Druyts, (P. J.) Onderwijzer.

Eykens, (J. F.) Onderwijzer.
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Geelhand, Emil) Lid der Bestendige Deputatie van den Provincialen Baad.

I urd, P. Archivaris.

Genicot, | Flor. | Koopman.

Qeyter, (J. de) Letterkundig)

,

lens, I'. Beambte bij In-t Provinciaal Bestuur.

Haal, <'. van) Hulponderwijzer.

Hamen, C. J. Letterkundige.

Herendael,
I
Bdm. van - Letterkund
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A.

A, letter, »U klank de eerste der klinken, al*

treken het eente ï»n het ABC; als znw. beschouwd,

tt., mr. «'s.

I. .%, «I» letterklank.

1 Aj/«»r der a.

1 IV a nult met de i' en 11 (oe) het drietal oor-

iprunkclijke klinkers uit Zij «ur.lt in het midden oer

mondholte en bij eene gehe< 1 natuurlijke opening Van

den mond gevormd , zuuder dat , gelijk bij de andere

klinken, het geluid door Int verkorten, verlengen of

vernauwen der mondbuis , wordt grwijzigj. Daarom
behoort de a ook, eren als de i, é, o en oe tl uY

sntvere klinker*, bij de oruuirere , als ra, si (aai tu

« , heeft eene vernauwing der mondbuis plaats. De a

is voller en iwaarder dan een der overige klinken

,

vin welke de i de schraalste en I Met de

• en (oe) vergeleken , ij a de middeltoon , i de

hoogste , es a (oe) de laagste.

1

1

1 Soorten ra» a«
1) 7"r» opnekte tan den klant.

I IV klank, door het letterteeken a voorgesteld,

ia niet altijd dezelfde: in pad, kar, klackt , wordt hij

korter afgebroken, in raad, kaar, maagd, kaart,

kedaardit , langer uittrekt dan in na
,
pa-den, kla-gm,

wrda-ren l)e middrlsoortigr , de a in pa-den, kla-gen

eni. is de grondklank , waarvin die in stad, kar,

klackl, en die in itaat , kaar, klaaglied, straat, wij-

zigingen ujn , door de omstandigheden veroorzaakt.

/ij wisselen daarom dikwijls in de verschillende vor-

men vu een zelfde woord af. b. v. in da-ken en

dak; ja-ren, jaar, 'sjaarS; da-gen, dag, daags.

Men beeft dus , wat den klank betreft , drieerlei a'% te

onderscheiden 1*. de onrolkomene, de kort afgrbro-

kene, 2*. de volkomens , den geheel ongewijzigden grond-

klank , en 3*. de gerekte, den verlengden grondklank

Voor de practijk is het dikwijl» toereikende allern de

onvolkomene a van de twee andere te ondrncheidrn ,

in dit geval herten de volkomene en de gerekte beide

keldert «I
3. I)e onrolkomene a (i) is de kort afgebroken klank

in dag , pad, lal, bank, korst. Zij i* eene onvolko-

mene uiting van den grondklank , die door hrt

der item op een volirenden medeklinker zijn vollen

eiach niet bekomt. Ilaar znlk ren volgende medeklin-

ker de voorwaarde voor liet bestaan dezer soort van

a is, komt zij alleen voor in gesloten lettergrepen.

I

II f (nsacbenw. van schrik, ka. -.olko-

mene a. vir-cliilleiidr Van k . Mijd-

schap, kan bijna niet als eene nrlsonderins beeel

wurdu dw, zich nut zelden aan de

onttrekken Oc ichrik

wordt zit-r eigenaardig door een plotseling afi:' 1

1

• roOmnen klank nitgednikt.

I |i- rHtUotumt a i. d<- geheel 01 .roiid-

j

klank in opa pen, all ga, HM, sta, rader,

da-gen, ja-ren, waarin I \an

.-f meer v <lt, en

geheel naaf enten k.m mtgexproken worden.
lii- kxank . »li' n èe ti in i

i

Llank worden bochoaird, omi

alleen daarin vrij en onbelemmerd ^rruit wordt, en de

meeste lettergrepen , die thans gesloten zijn , in de

oudere talen open waren.

5. IV gerekte a is eene verlenging I I

van den grondklank in gealotene lettergrepen, waarin

hij zi/ . helderen klank behoudt, all in

kaar, raad, plaag. Ilaar een medeklinker

de uitspraak belemmert en de neig;

slechts onvolkomene uiting te veroorzak'

het uitspreken cener volkomcne a in gesloten letter-

meer kracht, ten einde aan de wrrk:i

iilmUettan weentand te bieden. I>at dr rel

hieraan moet toegeschreven worden , blijkt daaruit

,

dat de a langer wordt en neer DM] rdert,

naamvV Igen; \. rg paar,

paard
,

(des) paards , niet pit -ren ; braad, (des) kwaads

,

bcaadst , met bca-de , raad, raadt, met ra-d'

vermoeiden en zwakken I
a dikwijl, onvol-

komen ut
C. Daar een volgende mcdeklinl M ge-

vallen de voorgaande .; D doet zijn, komt

de heldere a alleen voor in lettergrepen

.

zijn , of voorheen open waren , of m di

of vervoeging open worden, waarin zij zich dn

of dik -. loed van en

medeklinker bevindt. Zoo hoort men de helder' a in

na , ra-der en gade , omdat de lettergrepen ,

rkomt, »teeds open zijn; in aan
,
(ra*) daan

en kaal, omdat mi ane, da-nen nila/wf
sprak; in naam, braad. (iij draag, omdat

wor-

|
denr na-men, bra-de, dra-gen.

1



A. A.

Aan dezelfde oorzaak is de Leidere klank der a toe

te schrijven in de verkleinwoorden van sommige znw.,

die in lut enkelv. de onvolkomene, maar in het mv.

de volkomene a hebben, als in gaatje, paadje, vaatje

enz., van gat, gaten enz.

7. Eene andere oorzaak heeft de heldere klank der

a in woorden als aard, aarde, baard, gaard , haard

,

staart, waard, waarde, zwaard enz., waariu de a

nooit op het einde der lettergreen komt, noch ooit

kwam. Het was hier de werking der r, die, vooral

wanneer zij door een anderen medeklinker gevolgd

wordt , het vermogen bezit om den voorgaanden klin-

ker te rekken, als blijkt uit Haart, lat. Martts

,

kaart, taart, koord
,
poort , fr. carte , tarte , corde

,

porie.

8. In de znw. (in de) maak, raak, geraas, ont-

haal, misbaar, vermaan enz., waarin de lettergreep

nooit open wordt, is de a helder, omdat die woorden

ontstaan zijn uit de ww. ma-ken, ra-ken, ra-zen,

ha-len, ba-ren, ma-nen.

9. Koodweudig helder is de a in een aantal woor-

den, waariu zij door de ineensmelting van de beide

klinkers van eenen tweeklank ont-taau en dus van na-

ture lang is. Daarom heeft zij den helderen klank in

naald , en zou zij dien hebbeu in daad , draad, jaar,

maag (bloedverwant), maal\tijd), raad, slaap, waan,

zaad enz., al bestond bij deze woorden ook geeue der

genoemde oorzaken, zouder welke de uitspraak der a

voor eenen medeklinker onvolkomen blijft. Zie over

deze a's § § 13 en 14.

2) Soorten van a's ten opzichte van haren oor-

sprong.

10. De «'s in de bedeudaagsche taal zijn óf oor-

spronkelijk d. i. van oudsher bestaande , of onoorspron-

kelijk d. i. uit andere klinkers of tweeklanken ont-

staan. De meeste onoorspronkelijke e's zijn ineensmel-

tingen van den tweeklank ia , enkele van ai of aai

,

eenige zijn verbasteringen van eene e. Die, welke uit

een tweeklank ontstaan zijn, hebben etymologisch de

waarde, en hadden oudtijds zeker ook de lengte (quau-

titeit) van twee klinkers. Zoodanige «'s zijn dus van

nature tang, terwijl de overige, de oorspronkelijke en

die uit een anderen eenvoudigen klinker zijn ontstaan,

van nature kort zijn, onverschillig hoe ze thans wor-

den uitgesproken.

Dezelfde onderscheiding van kort en lang is natuur-

lijk ook van toepassing op de overige klinkers.

11. — \amii. Daar in onze taal, gelijk in de

meeste nieuwere talen, het stelsel van quautiteit voor

dat van den klemtoon heeft plaats gemaakt, staat de

onderscheiding tusscheu lange en korte klinkers thaus

met meer in verband met de uitspraak. Wel is waar

hebben van natuur lange klinkers in den regel — de

a's naar bet schijnt zouder uitzondering — den hel-

deren klank, doch zij duren thans op zich zelve niet

langer dan van natuur korte in dezelfde omstandig-

heden , terwijl deze omgekeerd niet zelden de lange in

duur evenaren. Zoo is b. v. de lange d van jaar en

slaap op het einde der lettergreep in ja-ren en sla-pcn

niet langer dan de korte in da-gen en ba-ten ; terwijl

de korte van da-gen, dag en sla-gen, slag in daags

en slaags den vollen duur der lange in maan en raad
bereikt. De benamingen lang en kort hebben derhalve

met de hedendaagsche uitspraak niets te maken, en

zien alleen op de etymologie en de vroegere uitspraak

:

lange klinkers zijn klinkers uit tweeklanken ontstaan

;

korte zijn oorspronkelijke of wijzigingen van oorspron-

kelijke enkelvoudige klinkers.

a) Oorspronkelijke a's.

12. Daar de a een der drie grondklinkers is, en vroe-

ger in aantal de t"s en a's te zamen genomen overtrof,

zijn de meeste hedendaagsche a's oorspronkelijk. Of-

schoon alleen de gemiddelde klank , in «j, da-gen

(§ 4) als de grondklank is te beschouwen, waarvan
de onvolkomene en de gerekte wijzigingen zijn (§ 3

en 5), moeten ook deze, ter voorkoming van verwar-

ring, als oorspronkelijke a's worden aangemerkt , wan-
neer zij niet uit geheel andere klinkers zijn ontstaan.

b) Onoorspronkelijke a's.

13. «) A uit ia. — "Verscheidene tongvallen in ons

vaderland en de verwante talen bewijzen , dat de a in

daad, haar (crines), jaar, maan, slaap, waan, waar
(verus), zwaar enz. van een anderen aard is, dan die

in aap, daar, haan, haar (vnw.), varen, water enz.

In sommige streken van Gelderland en Overijsel b. v.

luiden de laatstgenoemde woorden als in Holland , terwijl

men daar doad , hoar, joar, moan, sloap, woan, woar,

zwoar uitspreekt met eene a die naar o overhelt. In het

Friesch is ie de overeenkomstige klank in died , hier

of hjer, sliep, wier, swier; in het Engelsch i, door

ea of ee voorgesteld, in year, deed, sleep, ween; in

het Gothisch é , welke letter somtijds met i verward

en verwisseld, en ongetwijfeld als eene lange i uitge-

sproken werd. Aan deze goth. ê beantwoordt in het

ohd. eene a, die in vele handschriften door eentoon-

teeken als lang gekenmerkt en van andere a's onder-

scheiden wordt. Aan vier goth. woorden echter, féra

(streek, deel van een land), mes (tafel, lat. me(n)sa),

hér (hier) en kriks (Griek), beantwoordt in het ohd.

niet d, maar ia: fiara, mias , hiar en chriah , ter-

wijl de twee laatste woorden in het ndl. ook hier en

Griek luiden. Het een en ander iaat zich alleen dan

natuurlijk verklaren, wanneer men aanneemt, dat de

a's, die in het ndl. en hd. met de fri. ie, de eng.

ea, ee en de goth. é overeenkomen, ontstaan zijn

uit den tweeklank ia, door versmelting der i in a,

hetgeen eene lange d voortbracht , terwijl in het goth.

en l'riesch het omgekeerde heeft plaats gegrepen, en

de a in de i weggesmolten is. Op deze wijze wordt

het ook begrijpelijk, hoe hiar niet slechts het thans

alleen gebruikelijke hier, maar ook het mul. haer,

hare heeft kuunen opleveren. Zie ook § 27.

Daar alle klanken, ontstaan uit de ineensmelting

der beide klinkers van een tweeklank, van nature /an^

zijn , hebben alle a's uit ia noodwendig den helderen

klank.

14. fi) A uit ai of aai. — Eenige van nature

lange en dus noodwendig heldere a's zijn door eene

dergelijke versmelting, als bij ia is voorgevallen, uit

den tweeklank aai, vroeger ai, ontstaan; b. v. in

zaad, goth. sélhs , eng. seed , fri. sied, van zaai-en,

goth. sai-an; draad, fri. tried , van draai-en, ohd.

drai-an, beide voorheen ook voor spinnen in gebruik;

naad en naald (omzetting van nadel , goth. nithla

,

ofri. nidle, nfri. nelle, eng. needie), van naai-en
,

ohd. nai-an.

Tot de hier bedoelde a's behoort niet die van kade,

waarvan kaeye de oudere vorm is. De d is hier in,

niet achter den tweeklank gevoegd.

15. y) A uit E. — Door den invloed der volgende

r op den voorafgaanden klinker zijn eenige heldere

a's ontstaan uit e's, die vooraf door dezelfde oorzaak

uit i's ontstaan waren, b. v. in aarde, mnl. erde;

gaarne, mnl. gerne; staart, mnl. stert; waard, mnl.

toert; waarde, mnl. werde; zwaard, mnl. swert; in

welke woorden i de oorspronkeUjke klinker is , blij-

kens onl. irtha, fri. stirt , hd. wirth , ohd. wirdi

,

fri. swird, en goth. geird en gairns , waarin de i de

grondvocaal is, doch versterkt door e en a.

Insgebjks heeft r in eenige uit den vreemde ont-

leende woorden e in a veranderd; b. v. in kaars, lat.

eereus ; lantaarn, fr. lanlerne; paars, fr. perse;

parel of paarl , fr. perle. In mars(kramer) , lat.

merx , en markt, lat. mercatus, is de a onvolkomen.
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16. —• Aaiim. i gi » rda met ODTolll

a »tajn ui '

•

(i»)M
glaid , raid, rats

, ratf, IMÜ, n il uit

n . dal

de a mi J'

Kaar I

door i r kort

kau «orden , termjl de .1 in

uitiondehi

daar .

»«. 1 j 17.

III Klinkers ui!

. t A.

17 mt andere
1 Olltïtaail

kcr» het aanzijn gegeven Men heeft hierbij t«

perken te on,drr«cb<ideii. een roorhiftorinll , en een later,

dat tot de geschiedt-ni- drr Umin.
In de vroegste tijden.

onxer taal een aanvang nam . hebben 1

verzwakking t-jt de mil
1
iware 1 en

uuJrrgaau 1) 1), welke aan :

dcu door voor- uf acl.t repen is toe

nd ita [ik eet), sita ^ik zit 1

,

bmda (ik bind;, yi»ia (ik kuin 1, in bundanj
|

_

den', |»w I at, -kr. ad. lat

lad , land. »kr bandh , kicam , -kr. gam
, gelijk in

' ntnbern-ium

uit jacio , taeeo, eapio
, taiern-a; ee-ei»

le-tigi rau tango, in-imirus van a

In df boTenvenneldi /, rad, rat, rat,

wak, zicai. Mnpronkeujke klink. t.

tot d'- I , «

. 'i , rijttn , irijken ,

I voor-

Toegen eenet a,
) 16. Glad,

agi. gUrd , ucht, blijdi-, rad en ra/, had-

den rrrdi in nkr hlJd, ratha en r . .

- i' Uit A.

18 li *• trckkelyk lal d tijd zijn rele a'i in e-*»

veranderd door den invloed 1 , uf

na .vm 1 v

l
k

t, had lul-

telfde vermogen. Zoo ontal >nd b v .1. ^ m ieo*.

•*» . "/ 1 »'' . heffen , drenken , zenden , scheppen
,

goth. 4.1'A , dojj , orói , «a/i , hafjan, drankjan,
sandjan. skapj.m in ''den, ohd. J'eai

,

van jrW, in jegen

,

. ohd. gjgan en
ga.jin In menig, goth. maniji

,
11,

oty, d*ei-^ 1, »,ina\ stand, macht, heeft

de verand. r

de a v ui li uf wel

in e, al) in mol mraee^ , amechtech.

Door dezelfde werking del 1 il de tweeklank m' in

inderd, b v. in arbeid, goth arbaithj ; uit-

breiden, goth. wbraidjan . rein, goth. hrains ; schei-

den, gnth skaidan . heil, goth. 'aif» , enz In hit

vooruitzicht van de 1, dir vulir-n xou, gaf men aan

den mond reed* vooraf bijna denaeltaen -tand , al<

itraki voor ken dei 1 . j rn e na gevor-

den « "1 xou deze werking gevoeglijk aan-
trekking kunnen noemen.

I>e e't, welke op de beschrevene wijze uit a ont-

•londen , zijn uf onvolkomen of helder, maar in dit

gtval »teed« zacht.

19. Wanneer men onder bet niUprekcn der a de

.

G

bekken
, cell.

. sys-

.ij 111

.ht woord niet n I I uin.

lit a.

i" trekken en in <• t.

ver-

anderd . Wl Ij % in

bouwen , trouwen
, goth. bau-an . tran-an ; in mil

•nuod, ulid 1ju.1t, mual. — Dit !

ting dez.-r u en o ontstond later de tweeklank —
than» zuivere klinker — oe in goed, moed enz.

81, Bene / had inagelylrj het vermogen om cene
voorgaande a te veranderen in eene o, die later joms

I uf met d.- / tut den tweeklank
b. v. in tolk van taal. Overtollig van tal

, in 1

dtg , drieioldig , mcercoldnj
, menigcoliiig

, veel
''!

. lul. /alten , bij >

welke laatal dmdehedendaagKheoW«vM/aiia'
l at«-

tilig , meer-

, veelvoudig hebl n r.l Op ,'

lid. kald

.

valden. .-. r-t ,./,/, k.'hl . kolden, tfolden, 1

neen
\

dleen tout, tenten, maar ook
zult , zulten.

:i I uit A.

92,
'''

beroofd wordt, verlies! de daarin voorkomende klank,

lutzij klink. t, bet ik, om zou :

alle kl
, uf wordt li ij 1

gen d klinker, die doorgaan! door
e, maar voor •ommige medeklinken door 1 «ur.lt

voorgesteld. Zoo n cene toonloozi' e ontftaan in hit

voorvoegsel ge- en een aant.il ai

b. v. in aaneen
geboorte, goth. g.immnx

, gxlaubjtn, gxbawrtkt; 111

iznwar;

in hebbx-n , 1 kabtn, farm In lut umi.

treft men d'-z.- too ik aan in il.' achten
i atrtu . het

' ib' mul e v.m »eeh in

manaj innl. menech , -moedeei , vu

uil menieh , -moedich, nnl. menig, moe,/

th thtudinojsns
, mul. scep-

penttse, nul. aelijlcenU.

I \ f ah veriterkinglletter.

ld' .1. 111 I : I il., a u-r

in den 1- en ur-klank voor de i en u (oe)

•I, waardoor de tweeklanken ai en au 01

den, later nv-i-t.il in ei en ou (( 18 en 20) overge-

gaan, welke ei en ou op hare beurt doorga
r!n r| - len De vei

(oe) door a had plaata in as 'b-r

In b- .-'ilk- lu-t iliinli-lijk-t nebtbaar De
werk», veipan (kronen) en Uitban iluf, dirrbaar zijn)

hebben in die taal

a
, vil un

.

liuba, lastb, lubun

,

lubans.

In vnpan i« i de grondvocaal , die tot den wortel
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vip behoort , en de gehecle vervoeging door blijft , maar

door e en a versterkt wordt; in huban (wortel lub)

is het de u die blijft, en versterking ondergaat door

i en a. In de afgeleide woorden vipja (kroon) en ga-

luis (lief) komen de wortelklinkers i en u ongewijzigd

voor, doch in v&ips (kroon) en gahubs (lief, dier-

baar) wederom door a versterkt. Uit de bijgebrachte

voorbeelden blijkt tevens , dat de tweeklanken ui en

au geene wijzigingen zijn van a's, maar van i en u

(oé), waarvoor eene a gevoegd is , die niet tot den

wortel behoort.

Daar de eigenlijke scherpe e's en o's uit de twee-

klanken ai en au ontstaan zijn , nadat deze vooraf in

ei en ou waren overgegaan , heeft de a derhalve bij-

gedragen tot het ontstaan dezer scherpe e en o , b. v.

in breed, deel, heeten ,
gemeen, leeren , steen, leen,

nee enz., die goth. braids , dails , haitan ,
gamains

,

laisjan, stains , tains , saivs luiden; en der scherpe

o in dood, loon, loozen, nood, oog, oor, rood, enz.,

goth. dauths, laun, lausjan, nauths , augó , ausó

,

rauds.

24. — Aanm. De versterking der i en u (oe) door

eene voorgevoegde a is phonetisch dezelfde als die

,

welke in het skr. guna heet, waardoor insgelijks uit

i en u de tweeklanken ai en au ontstaan, die echter

alle dezelfde verandering ondergaan hebben als de

meeste bij ons, en e's, o's ziju geworden. Doch uit

een etymologisch oogpunt beschouwd, moet de ver-

sterking door a met de zwaardere sanskrit-versterking

,

wriddhi geheeteu, worden gelijkgesteld; daar a de

zwaarste klinker is, zwaarder dan elke andere. Daarom

is goth. ei als de guna, ai als de wriddhi van i,

en iu als de guna , au als de wriddhi van w aan te

merken. Doch de aan guna en wriddhi beantwoor-

dende voeaalvcrsterkingen worden thans gewoonlijk de

eerste en tweede genoemd.

V) Werking der a op eene voorafgaande i.

25. De a iu een achtervoegsel had de kracht om
eene i in de stamlettergreep aan te trekken, waardoor

zij in e veranderde, b. v. in bede, gevel, hem, stem,

weder, zelf, goth. bida ,
gib/a, himma, stibna, vithra,

silba; in alle sterke ww. der 2de en 3de kl., als ne-

men, eten, goth. n'man , itan , en in die der Die kl.

(tenzij vóór eene n en somtijds vóór eene m) , als

helpen, zwemmen, goth. hilpan , svimman (maar bin-

den, goth. bindan).
,

Ofschoon het later regel werd, dat de oorspronke-

lijke of korte i in opene lettergrepen in de zachte e

overgaat, ook wanneer er geene a, maar zelfs eene i

volgde, b. v. in zege, goth. sigis , zoo moet toch de

a als de eerste oorzaak dezer verandering worden aan-

gemerkt. Het duidelijkst blijkt zulks bij de ww. in

het ohd. en nhd., waarin de i blijft, wanneer in de

tweede lettergreep insgelijks eene i voorkomt, doch

door den invloed eeuer volgende a iu e overgaat. Ver-

gelijk:

Goth . n\ma , n'unis , nimilh ,n\mam , nimilh, nlmand

;

Ohd. n'\mu, mmis , nimit , nemamés, ncmat ,nemaut

;

Nhd. nehme,riimst, n\mt, n&hmen, ?iehmet,nfhmen.

Dat wij thans ook in hij neemt, eet, leest, wreekt

enz. eene e uitspreken , is bij analogie , omdat de vier

overige vormen van den tegenw. tijd alle eene «hebben.

VI) Veranderingen der A in de verbuiging , ver-

voeging en afleiding.

1) Afwisseling der drie verschillende a-klanken.

26. De afwisseling van de volkomene, de onvolko-

mene en de gerekte a (zie § 2), is een noodwendig ge-

volg van de veranderiugen, die een woord in de ver-

buiging, vervoeging en afleiding ondergaat, van het

openen of sluiten der lettergrepen; b. v. in dag,

da-gen, daags; zag, za-gen , zaagt; ma-ken, ge-

maakt. Zij heeft ook in de afleiding en samenstelling

plaats, b. v. in ka-ter van kat, da-geraad van dag.

2) A versterkt door een voorgevoegden klinker,

a) Door eene i.

27. Boven (§ 13) is aangetoond, dat ia in het hd.

en ndl. eene lange & opleverde, doch iu het goth.,

friesch en eng. eene lange (, door é , ie, ea en ee

voorgesteld . Dat deze ia en de daaruit ontstane klan-

ken als wijzigingen of versterkingen der a te beschou-

wen zijn , blijkt uit den onv. verl. tijd van de sterke

ww. der 2de en 3de kl., stal, nam, at, zat, goth.

stal, nam, at, sat , terwijl de mv. stalen, namen,
aten, zaten, in het goth. é hebben: stélun , némun ,

Hun, sétun. — Ook in de afleiding had die ver-

sterking plaats, b. v. 'm daad , goth. dêds , van doen
,

dat mnl. in den onv. veri. tijd ie dade luidde; in

maag (bloedverwant)
,

goth. mêgs , van den wortel

mag, die in goth. magus (knaap) voorkomt; in sla-

pen, goth. slêpan, van den wortel slap.

0) Soor eene u (oé).

28. De a door eene voorgevoegde u versterkt , le-

verde den tweeklank ua , die echter alleen iu het ohd.

nog wordt aangetroffen , doch onl. reeds in uo (§ 20),

mnl. in ue en oe, nnl. oe , is overgegaan. Dat de a

de grondklank is , die versterkt is geworden , blijkt

uit de sterke ww. der 4de kl., die a tot wortelklinker

hebben, en ohd. in den onv. verl. tijd eene u voor-

voegden. Zoo luidde b. v. dragen iu het ohd. aldus:

tragu

,

fniag
,

trwagun

,

tragan.

ik draag, ik droeg , wij droegen, gedragen.

Dezelfde versterking heeft ook in de afleiding plaats;

b. v. in groeve van graven , noemen van naam , voe-

ren van varen enz.

29. — Aanm. Daar de i, de lichtste van alle

klinkers, lichter is dan de u (oe) , moet ia als de

eerste , ua als de tweede vocaalversterking der a wor-

deu beschouwd. De lange d (ia) staat derhalve gelijk

met de guna , de oe (ua) met de wriddhi in het skr.;

zie boven , § 24.

VII) Verwisseling der A met andere klinkers.

1) Met i en E.

30. De a wisselt thans in de vervoeging en afleiding

af met eene i en eene e, uit i of a ontstaan; b. v. in

bidden , bad
,
gebeden ; zitten , zat, gezeten ; stelen

,

stal; nemen, nam; goth. bidjan, bad, bidans ; sitan

,

sat, sitans ; stilan , stal; niman , nam; gift van den

wortel gaf; list van las ; scheppen
,
geschapen ; ste-

den , stad enz. Vergelijk hier echter § 17.

2) Met ie.

3 1 . De verwisseling van a met ie, oudt. ia , heeft plaats

in de sterke ww. der 7de en 8ste ell in sommige der

4de kl., b. v. in vallen, viel; slapen, sliep; was-

schen, wiesch enz.

3) Met o.

32. De a wisselt af met de heldere o in de sterke ww.
der 2de kl., als in stal

, gestolen ; nam
,
genomen. In het

mnl. had eene verwisseling met de onvolkomene o

plaats in de ww. der l ste kl., b. v. iu ie dranc

,

wi dronken; ie bant, wi bonden enz. Thans heeft de

a van het enkelv. voor de o van het mv. plaats ge-

maakt , in ik dronk, bond enz.

VIII) De K ah samentrekking van twee klinkers.

33. De a is soms te beschouwen als eene toevallige

ineensmelting van eene a en eene toonlooze e of i.

Dit heeft plaats, wanneer de d, die twee lettergrepen

scheidt, wordt uitgestooten en de twee lettergrepen

daarop tot ééne worden samengetrokken. Zoo ontstaat

aar uit ader, ga uit gade, sla uit salade, spa uit

spade , blaar uit blader, blaren uit bladeren , en bij

dichters bladn, daan, paan, verradn uit bladen, da-

den , paden , verraden , enz.

Eene samentrekking van a en i is geschied in ge-

staag en graag, uit gestadig en gradig , goth. grêdags.
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In elkaar, malkaar, en in tiet platte aai , voor elk-

ander, malkander en ander, is, behalve de d, ook nop

«ne n uitgestooten.

In het voorhistorische tijdperk der Germ. talen

konden ook andere letters uitgestooten worden , waar-

uit dan eene samentrekking voortvloeide. Zoo is uit

aal (vischsoort) en (korenaar een keelklank

vallen , waarop eene samentrekking der twee letter-

grepen volgde.

De a's , op deze wijze ontstaan , zijn van nature

lang: verg. $ 10 en 11.

IX) Voorbeelden van het gebruik.

34. || In sommige streken >preekt men de a niet

zuiver uit: hier helt ze over naar o, daar naar e.

In het woord paaschmaandag komen drie a's voor,

twee gerekte en eene onvolkomene. In dag hoort men
eene onvolkomene , in dagen eene volkomer.c , in slaap

eene gerekte a.

II. A. als letterteeken.

35. Het lctterteeken a dient, enkel of dubbel ge-

schreven , om de verschillende a-klanken zichtbaar voor

te stellen. I)e benaming van dit lettcrtcekcn is als

zoodanig een znw.; vr., mv. a's.

36. De enkele a heeft twee waarden : in geslotcne

lettergrepen, als bad, dag, stelt zij den onvolkomen,
in opene, als ba-den, da-gen, den volkomen a-klank

voor.

37. De dubbele of samengestelde a (aa) vertegen-

woordigt altijd den gerekten a-klank , omdat zij alleen

in gesloten lettergrepen met heldere a voorkomt;

b. v. in daad, naam, aard.

38. Daar men oudtijds de a niet verdubbelde , maar de

verlenging door eene achtergevoegde e aanduidde, zoo

heeft ae dezelfde waarde als aa, behalve bij sommige
schrijvers der voorgaande eeuw , die den helderen

a-klank door aa voorstelden , maar door ae dien i;-klank

aanduidden , die in kerel en wereld gehoord wordt.

39. Sommige oude schrijvers duidden in een aantal

woorden de verlenging der a door eene achtergevoegde

i aan, vooral vóór de r, en schreven b. v. air, dair,

duerbaxr (dierbaar), hair, tcairt, en zoo ook dait

,

rait, icail. In die gevallen stelt ai niet den aldus ge-

schreven tweeklank, maar de heldere a voor.

40. Gewoonlijk werd oudtijds de a door e verlengd,

en schreef men ae. In het mnl. was geene andere

spelling bekend , behalve de enkele gevallen , waarin

men ai schreef: zie $ 39. Zóó bleef het tot het laatst

der 16de eeuw. Doch reeds in 1584 werd de verlen-

ging der klinkers door verdubbeling aangeprezen en

gevolgd in de Tvoeetpraack van de Nederduytsche
letterkunst. Zie ald. bl. 22. Hoon nam later voor

goed de spelling aa aan , en zijn voorbeeld werd door

velen gevolgd , ofschoon anderen ae bleven schrijven.

In de 18de eeuw werd aa steeds algemeener, vooral

sedert hutdecoper in zijne Proeve (1730) als voor-

stander van die schrijfwijze was opgetreden. Op het

laatst dier eeuw was zij reeds bijna uitsluitend in

zwang gekomen; siehenbeek, die in 1804 de dub-
bele vocaalspelling vaststelde, bekrachtigde slechts het

eenparig gebruik van zijnen tijd. Sedert is de «pelling

aa in Noord-Nederland algemeen gevolgd. De Vlaam-
sche schrijvers echter, zoowel vóór als na 1830, ble-

ven de ae handhaven ; doch in den laatsten tijd heb-

ben velen hunner de aa ook aangenomen, die eerlang,

gebjk men verwachten mag, in Zuid en Noord alge-

meen zal worden gebruikt

41. De ae ter aanduiding van den helderen a-klank

moge op zich zelve niet kwaad wezen , zij is in ver-

band met de schrijfwijze der overige heldere klinkers

en ten opzichte der etymologie niet te verdedigen.

Vooreerst toch kan de verlenging door middel van

• niet consequent gevolgd «rolden, vermits de

verdubbeling reeds noodwendig bij re en PO moei plaats

hebben. Bij ee volgt zij van zelve, hetzij men ee als

eene verdubbeling, hetzij als <cn< luor e

wil beschouwen. Bij oo is zij onvermijdelijk om de

verwarring met den klinker oe in goed en bloed te

voorkomen. Verdubbelt men nu ook de a, i en u,

zoodat men aa, ee, ii (ij), oo, uu schrijft , dan maakt
men zich aan geencrlei inconsequentie schuldig. —
liet ia ook natuurlijker en redelijker den l'- I

helderen klank duur verdubbeling van hetzelfde

voor te stellen , dan door het achtervoegen van een

anderen klinker e, die niet gehoord wordt, althans

niet in de beschaafde uitspraak, waarin men een on-

vermengden klank, niet aaé, ooi, uuê , waarneemt.

Geheel ongeschikt is zeker ae ter voorstelling der

Vlaamsche uitspraak, waarin de heldere a naar o

trekt , hetgeen veeleer de voorstelling door ao zou

vorderen.

Etymologisch is het verlengen door e volstrekt af

te keuren. Ae doet van zelf aan een tweeklank den-

ken , waarin a de eerste klinker is. Nu is de heldere

a slechts in zeer weinige gevallen, en als het ware

bij uitzondering, uit ai ontstaan, namelijk in draad,

naad, naald, zaad, huisraad en voorraad (j 14).

Wel is zij dikwijls uit ia voortgekomen, doch daarin

is de a de tweede, niet, gelijk ae schijnt aan te

duiden , de eerste klinker ; en in verre weg de meeste

gevallen is de a oorspronkelijk, zonder de inmenging

van een anderen klank, waaraan ae doet denken

Alleen aa derhalve beantwoordt aan de uitspraak,

wordt door de analogie gewettigd en door de etymo-

logie niet gelogenstraft.

Voorbeelden van het gebruik.

42. || Eene kleine a. Eene groote of kapitale a (A).

Eene Romeinschc a (a). Eene cursieve a (a). Eene dub-

bele a (aa). Dit is eene sierlijke a , maar die is lee-

lijk en onduidelijk. Men behoort de rivier de A met

ée'ne, niet met twee a's te schrijven.

— Zegsw. Geene a voor eene b kennen, eigenlijk:

Het abc niet kennen ; overdrachtelijk : Niets geleerd

hebben, zeer onwetend zijn; ook wel, zeer dom zijn.

43. Overdrachtelijk bctëekent a het begin ,
gelijk z

het einde van iets.

— Zegsw. Van a tot z , van het begin tot het

einde.

Hy moest van a tot z haar alles mededeelen.

de cknbstbt, Eerite Ged. 260.

— Spreekw. Wie a zegt, moet ook o zeggen, men

moet voortgaan gelijk men begonnen is ; of ook : Na
de eerste schrede kan men niet meer stilstaan.

44. In een woordenboek wordt de A collectief ge-

nomen voor de gezamenlijke woorden of namen , met

a aanvangende. || Is de A al voltooid? — Van Kok,

Vaderlandsch Woordenboek , had hij . . . de halve A
uitgelezen, v. limb. brouwer, Diepenb. 3.

A-, verouderd voorvoegsel, thans alleen nog ove-

riL' in het bnw. ameehtig en in het gewestelijke ou-

bollig, dat eene verbastering van abolgig is. Ohd
a- (GBAEr 1, 15); mhd. a- (ben. 1,2); nhd. a-

;

ags. o- (ettsj. 50); osaks. a- (schm. 3); ofri. a-

'ii <.'- 1R1CUTH. 586); mnl. a- ; lat. a- ; gr. <i- ; skr.

a- (bopp 1); komt in het goth. en de noordsche ta-

len niet voor.

In den vorm an- (dr), die in het gr. en skr. ge-

bezigd wordt voor woorden, die met een klinker be-

ginnen , is n waarschijnlijk geene bloot euphonische

letter, ter vermijding van den hiatus ingevoegd; an-

schijnt veeleer een afgeleide of versterkte vorm van

a-, als zijnde zeker een met lat. in-
, germ. «n-

,

ndl. on- , welke voorvoegsels onverschillig vóór me-

deklinkers zoowel als vóór klinkers gebruikt worden.
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A- heeft dan ooi; zelf weder nieuwe woorden , als gr.

artv , ohd. ano, mul. ane (zonder) opgeleverd.

— De quarititeit van a- is niet met zekerheid te be-

palen , daar de verwante talen duidelijk leeren , dat er

tweeërlei uitspraak heeft bestaan, o. a. het ofri., waar

de vorm -a kort, maar ê- lang is. Daar de lange d
in sommige streken als oa luidt, geeft deze uitspraak

wellicht de verklaring, waarom kil. nevens aweerd,

anijs enz., ook auweerd en ouweerd, auwijs en onwijs

enz. opgeeft.

Beteekenissen van A-.

1) De zinnelijke en dus de eerste beteekenis van a-

i, run.' verwijzing naar iets verwijderd», derhalve ver-

wijdering van of uit iets. In het eerste geval beant-

woordt het aan af, in het tweede aan uit.

a) a- = af, in ags. acerran, afkeeren, adr'tfan,

van zich afdrijven, adón, afdoen, avendan, afwen-

den; osaks. awican, afwijken, alédan, afleiden, weg-

leiden ; ofri. aweka , weggaan , enz.

b) a- = uit, in ags. adelfan, uitdelven, adrifan,

uitdrijven, afaran, uitvoeren, ageotan, uitgieten;

osaks. agangan, uitgaan, ahlvpan, uitspringen, acio-

san, uitkiezen.

2) Uit het begrip van verwijdering vloeit dat van

berooving en gemis onmiddellijk voort: en dit wordt

ook als ontkenning opgevat. Dit blijkt o. a. bij osaks.

awerdian, van waarde berooven, bederven, en ags.

abethecian, van bedekking berooven, ontblooten. Langs

dezen weg kreeg ags. amód de beteekenis van zonder

jndd of verstand, onverstandig, ohd. avaro die van

zonder verf of kleur, kleurloos, aherz die van zon-

der hart of verstand; en zoo beteekent ofri. êlive zon-

der leven , levenloos , êfelle zonder vel , van vel of

huid ontbloot.

Opmerking verdient hier de overeenkomst met af,

dat ontkennende kracht beeft in afgrond, grondelooze

diepte, en in afgod en afgunst, zooveel als ongod,

ongunst; vervolgens met lat. ex in exanimare , ont-

zielen, excornis , zonder horens, excors , zonder hart

of verstand , exossis , zouder beenderen ; alsmede met

ohd. wr- (uit), waarmede het afwisselt in awikki en

unoikki (zonder wegen), aherz en urherz , beide na-

volgingen van lat. excors.

3) In afwerken, afmaken, afdoen, uitlezen, uit-

praten, uitregenen, uithouden, enz. geven af en uit

te kennen, dat de werkingen van werken, lezen enz.

tot aan het einde toe plaats vinden. Dezelfde beteeke-

nis beeft a- in ags. aevellan, afmartelen , aradan,

uitlezen, adogian en aberan, tot het einde toe doogen

,

uithouden; in ofri. asla, doodslaan, afmaken, enz.

i) Bij eene werking , tut aan het uiterste voortge-

zet, heeft niet zelden eene verandering plaats in de

gesteldheid van het voorwerp, dut de werking on-

dergaat, b. v. bij het bovenvermelde acvellan en asla.

Uit begrip wordt door a- uitgedrukt in ags. abittrian,

verbitteren , ablacan , ablendian , zwart-, blindmaken ,

afeormian, door en door reinigen.

5) Het voortzetten eener werking tot aan het einde

toe, het veroorzaken eener algeheele verandering, on-

derstelt inspanning van kracht. Hierdoor werd a-

m sommige gevallen een versterkingswoord, evenals

in het mnl. met uut het geval is {uutscone, zeer

schoon, enz.) Duidelijk is het zulks in ags. afeorh-

lam, van vrees beven, dus sterk vreezen, nevens

feorhtiau zonder praefix , dat eenvoudig vreezen be-

teekent; zoo ook in ohd. ascrecchi, overhaastiug

,

hevig opspringen, en atiulgi, toorn, hevige verbol-

genheid.

Gebruik van A-.

1) In het Oud-Ndl. In de Karolingische psalmver-

taling en de daaruit getrokkene glossen van lipsius

komt a- voor

a) met de beteekenis van verwijdering of scheiding,

in aleiva als vertaling van reliquiae (overblijfselen,

overschot).

b) met die van gemis of ontkenning, in awighi,

woest oord, waar geene wegen zijn, en in animende-

liken, on-aannemelijk, van nemen, in de verouderde

beteekenis van (opnemen en) dragen , dulden , en zoo

gebezigd ter vertaling van intolerubilem (ondraaglijk).

— Aa n in. In bet hs. der Gloss. Lips. staat eigen-

lijk an-nimendeliken , doch de dubbele » is waar-

schijnlijk eene schrijffout. De vorm die aan skr. an-

beantwoordt, is in die psalmen overal kb- geworden.

e) Verandering van toestand wordt door a- aan-

geduid in aluhti d. i. illumina, gebied, wijs van

aluhtian of aliuhtian, verlichten.

2) In het Mnl. Behalve in abolge , gramschap,

waarin a- de intensieve kracht heeft, kende het mnl.

het voorvoegsel alleen nog maar in ontkennenden zin

,

in amachtech of amechtech, onmachtig, machteloos,

asage , onpraat, beuzelpraat. Zie Mnl. Wdb.

3) In het Nnl. Nevens abolghe (vanwaar abolgig)

,

amacht , amaehtich , amachtigheyd , vermeldt KIL. nog

aweerd , zonder waarde , gering , awegh , woeste plaats

,

awijs , onwijs, awijse, onwijsheid, en daarnevens —
van wijze, modus — awijse, dissonantia (verg. van

de wijs af), ook opgevat als zotternij, scherts, en

awijsigh , absonus, ongerijmd, schertsend.

— Do zeldzaamheid van het voorvoegsel was oor-

zaak, dat men het eindelijk geheel miskende en zijne

beteekenis vergat. Reeds vóór de 16de eeuw werd a-

verwisseld met ave, dat trouwens in beteekenis met

a- overeenkwam. Zoo werden asage en aspraJte (dat

wel in 't mnl. niet voorkomt, maar mini. asprdche

luidde) in avesage en avesprakc veranderd, beide bij

kil. opgegeven. Later verliep ave tot aver. Kil.

vermeldt averwijs , insipiens , en averwittich , delirus

,

kennelijk verbasterd uit awijs en awittich. Elders werd

a- door aal- vervangen, als in aalwete en aalwetig

(zie ald.), van het oude awete, awetig. De beide vor-

men, onder welke het laatste voorkomt, aelwittieh

en averwittich, laten geen twijfel over, dat hier al-

leen aan verbastering te denken is.

Thans, nu a- bijna geheel in onbruik geraakt is

en er slechts twee woorden zijn waarin het verscho-

len ligt, amechtig en het schier onkenbaar verbas-

terde oubollig (abolgig), is de miskenning van dit

voorvoegsel volkomen gewrorden. Amechtig of amach-

tig werd in het volksbewustzijn als admechtig , adem-

echtig opgevat en voor eene samenstelling met adem

gehouden , terwijl men het tweede lid op verschil-

lende wijzen verklaarde. Abolgig werd in het geheel

niet meer verstaan. Eerst veranderde het, ten gevolge

der uitspraak van d als ao, in oubollig en hobollig,

waaraan men de beteekenis van dwaas, ongerijmd of

laf toekende , en dit gaf weder aanleiding tot de spel-

ling holbol/ig, waarbij men óf aan hol- of ijl-hoofdig

óf aan hollen, op den hol zijn , dacht. Doeli liet woord,

zoodanig misverstaan en in vorm verbasterd , begon wel-

dra onbruikbaar te worden en is thans bijna verouderd.

Alleen in gewestelijke spraak leeft het nog voort.

A, voorzetsel, dienende om eene hoeveelheid als den

laatsten term eener reeks te kenmerken. Het wordt

gebezigd in uitdrukkingen, die strekken om de grootte

eener hoeveelheid, die men niet geheel juist kan of

wil opgeven , ten naaste bij te bepalen door de gren-

zen aan te wijzen, tusschen welke zij moet gelegen

zijn. Het voorz. a staat derhalve tusschen twee

telwoorden, die de uiterste termen uitdrukken der

reeks van getallen of grootheden, waartoe de bedoelde

hoeveelheid moet behooren. || Dat meubel zal 20

a 25 gulden kosten. Ik schatte hem een man van

40 a 45 jaren oud. Nu SO a 70 jaren geleden. Vier
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a vier en een halven voet lang. — Een dal

. dir ten minde vvf I ia minuten duurde,

v i rris . Speet. 3 , 63.

taant. Daar t MM tu.-rh, nruimte tusseben

tvwr uitersten uuderstelt , kan het o I wor-

den bij twee (Jiimiddelüjk opeenvolg! Iheden

van ondeelbare voorwerp
'

' «eg-

gen . zeven a acht personen , drie a tier sr'

elf a twaalf enkele gulden»; mei ven of
acht personen , drie of vier lehaptn . elf of ticaalf

enkele guldens. Uocb wauiiei r CU -prik' is van _ti>' l

-

. d. i. van deelbare dingen, all maten, gewich-

t. ii . j.ldsH aarde, tijd enz., kan a zeer gepast tusschen

twee opeenvolgende getallen staan, VCIH]

beide een gebroken getal kan bestaan, b, v.laSpond,
In 1 mud, dat kost 11 a 12 gulden, de voorlezing

zal 'i a \ uren dur n.

r.ljm. liet VHurzotscl a is uit het Fransen ont-

leend, waarin a, lat. ad, o. a. op Jezelf

de hier beschreven wijze gebruikt irordt. Reedt I" t

lat. ad diende om iets te 1. da het tnaii-

muui

.

hoeveelhi ui naderde:

ad hominum milia guatuor, ad tertiam parten.

iSpell. Ofschoon uit het Eranseh tmtlei

bat voorzetsel o zoo algemeen bij ons in gebruik, dat

het beschouwd moet worden als geheel in de taal op-

genomen. Er i-. geenc reden meer om, door het

schrijven van ren Fransch accent, gelijk gewoonlijk

r.1 als een vrecmdi Iiiil- aan '

cbiijve dus niet i , maar a, gelijk v. effen
reeds in 17

A, eigen znw , vr., mi. Si. Goth. ahwa (scmi.zi

•id. aha (OBAII 1, 110); mhd. ahe lus i.

nhd. -a en -ach in sameng. eigenn
;

en eah (STTK. 2' ui 57 , inrd. <;', deenscli aa en

aae; zw. a; ofri. a, e en ee (riciith. 585); nfri.

te en Ie, Saterl. eje (iiettema 234); lat. aqua;

onl. a, in a-lende (P.«. 71, 10); nnl. ook ei, in

et-land.

) Eigenlijk Kater in het algemeen, doch thans al-

leen in gebruik in de beteckenis van rivier in eeuige

samengestelde eigenn., als Breda, Gouda, Ameide,

Ter Apel, en op zich zelf staande als benaming van

een aantal kleinere rivieren. || De W est r wuldschc

A. IJe Ruiten-A. De Dommel en de A vormen ver-

cenigd il' 1
1

Sprll. Hoewel dit A, oorspronkelijk tweclctter-

, als ecne samentrekking moet beschouwd wor-

den, n volgens de analogie aan de spelling A boven

die van Ad 'laar men ook ga,

sla, vla, van gade, salade, vlade, uut de enkele a

schrijft.

-AADJE. Zie -age.

AAF , znw. vr., mv. aven. Verbastering van

Saaf, ook onder den vorm ave voorkomende in ave-

gaar. Zie Naai".

Hanienst. Aafbond, acegaar.

AAF, vrouwennaain, raki. dafje', van du
schen mansnaain Abe , Aebe of Eabe , ohd. Abo

,

Abbo (fürstem. 2), waarschijnlijk ten met goth.

aha, man, maritus (sein i./.h 1). Aiie, in, ai.iki
,

AArnE, ƒ. (WAsanB. Bijdr. 2, 'jij.

— Zegsw. Aaf is dood, de kan is leeg, het drin-

ken ia gedaan. «Tot Reymkens", zegt r. vissciier,

d. i , in de herberg vau iieimke",

Tot Reymkens hoort men 't nelt te nrqniatfn,
Dta gaêfl da ra stoter, t' oabtjten

De kan Is uyt, helaos ! Je/ u floot. [voor drie groot.

sJchcydcn , ^cheyden , dat 1» een bitter lot.

Brabli. 183.

Met schertsende zinspeling op Aaft\t vrouwennaam

,

is de spreekwijze moedwillig verbasterd uit het oude

zeggen: Ac. vermeld hjj i

1, 1l':i i
,

fr. a vous , was de gewone gi

brengen van den beker. Zie \vo£8, i,voi

Maar als de kan leeg was, als de r itonden

en men elkander den «i r-.n k niet meer brengen kon,
f !

man aan: „E*1
!! droevige doode vour drink!

• meenlijk op e*éni n d

Jan Krediet." Bij de vi sscueb komt die

opmerking uitnemend te pas.

AAFBAND, rabëitcring van \i.in;r.
ald ,

' n m rg. Aap.

AAFSCH, bnw, aafscher, aafscht , tliau

nig ii. mik. Door middel ran het achtcr-

nnJ van Int mul. bijw. aves, dat

op zijne beur! afstamde van een onder bnw., ohd.

abuh , aboh luide I 90 mhd. tbieh

h , ahi'h (OBIHH , Wth 1
.

58), d. i. afgekeerd, verkeerd, linkach. De osaks

vorm v id, s Ul. 8506), dat mul.

iiveh , oveeh moest worden, waarnil door tucvoeging

der adverbiale s, m wegsmelting der / . hel bijw.

aves ontstond, en hieroü weder, bet bnv

aefsch. Zie Mul. Wdb. De grond van Int woord is

het voorz. aba , abe, ons af, mnJ. ave, nog over in

averechts.

li Eigenlijk: Afwaarts gekeerd, afwijkend, dus Niet

recht, verkeerd. || Aefscu, aversiu , inverstu, prae-

posterus , mi. Af-c In hand, mama inversa , kil.

2) Figuurlijk: Slinksch, listi

dracht, waardoor slinksch, hel 1de van

rechtsch , rerhl , zijne ongunsti efl ge-

kregen. || Aafsche treken, sünksche treken, WEU.

afsche treek, dat is een averechtsche , tuinman,
üpreekw. 1,7.

Ad. en iSnmriist. AaficheHjI: ; dafichhatuu,

AAFSCHELIJK , bijw. van wijze; van Aafseh.

Op verkeerde wijze, verkeerdelijk. — Zoo goed als

verouderd

AAFSCHHANDS, bijw. van wijze. Mnl.

avescer hant. In de 17 Je eeuw avcshands geschre-

ven. Dit dvesch, Aafseh en Hand, door aanhechting

der bijwoordelijke s. Met om- of afgewende hand.

i chl 'ie kop te smijten stui

nr in itjn borst dit knsjf tot an het hecht te drucken

,

Soo schiet hy om gesnuit, renet dit met een treek,

En sloeeli mijn aveshans recht voor myn jilsti'

iiredf.ro , / 16

Het woord is thans zoo goed als verouderd en wordt

eigenlijk niet meer verstaan Vandaar in de volks-

spraak de verbastering in het zinloozc aapsliands.

AAGJE. Zie Aaoi
AAGT, Viouwennaam, verkorting van Agatha,

en daarom niet g te schrijven. Verkl. Aagtje of gc-

jjk Aagje, want de l wordt in de uitspraak nul

gehoord.
— Zegsw. Nieuwsgierig Aagje, zonder of mei bel

tl van Enkhuizen , algemeen bekende schert-

sende benaming voor cei Zij is

ontleend van a. van hhhairt,
!

1679) . waarin het

wedervaren wordt geschetst I vrouw

uit Enkhuizen, die uit nieuwsgierigheid naar Antwer-

pen ging en daar in ongelegenheid geraakte. || 't Is

lerig Aagje! O, gij nieuwsgierig

vau Enkhuizen '

— Overdrachtelijk ook als zinnebeeld der ui

gierigheid zelve op-

Als klwfytfl mvt . . .

Era uit een rit.*"- ictal

Van toen af sen kroop bij de vrouw

't Ntenwsgtarlg Aagje al in do mouw.
."olbt na BB , Dichll. M.
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AAGT, znw. vr., mv. aagten. VolgensJ. H. knoop,
Over vruchten en gewassen , benaming van twee soor-

ten van appelen, van n de Engelsche aagt'\ ook

„ kroonappel" genoemd , en van „het Enihuizer aagje".

Over den vermoedelijken oorsprong van deze namen,

zie Aagtappel. Aagt is ook in de beteekenis van

appel vr., gelijk de meeste namen van vruchten.

AAGTAPPEL , znw. m., mv. -appels en

-aj'pelen, soort van appel, eertijds als de beste in-

landsche appel geacht. Men onderscheidt twee onder-

soorten , de Engelsche aagt , en het Enkhuizer aagje

:

zie Aagt.

En 't soud 't hem konnen doen, die beter niet en kost,

Met Aechten-Appeltjens voor Lissebonsch' Orapnen.
HüYOENS 2, 18.

Ktym. Volgens bilderdijk (op huygens, 6,

182) is deze appel genoemd , „ naar 't Sinte Aagten

klooster, waar hy eerst geteeld is."

AAI , zoogenaamde verlengde tweeklank , bestaande

uit de volkomene a en den klank, die ontstaat, als

de mond uit den voor a vereischten stand overgaat in

dien , welke voor het uitspreken van i gevorderd wordt.

I. Oorsprong van AAI.

Aai is geen oorspronkelijke klank, maar, in den

boezem der taal, op verschillende wijzen ontstaan, of,

in bastaardwoorden, uit den vreemde overgenomen. De
tweede klinker, de i, is hier niet, gelijk in gewone

(liphthongen, de grondvocaal, door een voorgevoegden

klinker a versterkt, maar de a is de grondklank,

waarachter, uit een volgenden medeklinker, eene i

ontstaan is , die zich aan de a heeft vastgehecht. De
medeklinkers, waaruit de i ontstaan kan, zijn: 1. de

halfkliuker j\ 2. eene keelletter, waarschijnlijk alleen

de ch ; en 3. eene d. De onmisbare voorwaarde is

,

dat de genoemde letters , hetgeen bij de j trouwens

altijd plaats heeft, tot de volgende lettergreep behoo-

ren en door een klinker gevolgd worden. Men kan

daarom niet met zekerheid bepalen , of zij in i over-

gaan, dan wel zich in i+j oplossen, vermits tusschen

eene i en een volgenden klinker altijd van zelf eene j
ontstaat. Hoe men het echter ook beschouwe, hetzij

men eene j aanneme of niet , deze moet altijd tot de

volgende lettergreep behooren , waaruit volgt dat aai

slechts aan het einde eener syllabe ontstaan kan. Wordt
deze tweeklank in dezelfde lettergreep door een mede-

klinker gevolgd , dan geschiedt zulks toevallig , en is

deze een buigingsuitgang , of een afieidingsachtervoeg-

sel; b. v. in hij zaai-t
, gezaai-d, van zaai-en.

1) aai uit A gevolgd door j.

Aai ontstond uit a door de werking eener volgende

j in eenige ww., gevormd van een stam op a door

achtervoeging van j, en overeenkomende met de skr.

ww. der 4de kl., welke in de zoogenaamde specifieke

tijden de lettergreep ga (lees: ja) aan den wortel

hechten. Op deze wijze ontstond aai in waai-en en

zaai-en, goth. vai-an en sai-an. De rednpliceerende

praeterita vai-vó en sai-só , in wier tweede letter-

greep -vó en -só geene i voorkomt, bewijzen dat deze

letter niet tot den wortel behoort, en dat vai-an,

sai-an, dus uit va-jan, sa-jan zijn ontstaan. Dit wordt

bevestigd door skr. wd, waaien, en lat. sa-tus , gezaaid.

2) aai uit a gevolgd door eene keelletter.

In sommige woorden, waar de wortelklinker a ge-

volgd werd door de ch, in de oudere talen door h

voorgesteld , ging deze in i , of , zoo men wil , in

i+j over , hetgeen dan in de voorgaande lettergreep

den tweeklank aai veroorzaakte. Dit had plaats in

kraaien en taai, ohd. krahan en zahi (lees: krachan

,

zachi) , nhd. krdhen , krachzen en zahe ; in kraai en

draaien, waar het vroegere aanzijn eener keelletter

door onrd. kraka, nhd. drechseln en lat. torquere

wordt bewezen; verg. nhd. krahe en drehen.

In naai-en, lat. nee-tere, skr. nah, vereenigden

zich de beide genoemde oorzaken, die den tweeklank

teweegbrengen : de keelklank h en de j van de let-

tergreep -ga- der 4de kl. van ww., waartoe skr. nah
behoort.

3) aai uit a gevolgd door eene D.

In de spreektaal ontstaat niet zelden de tweeklank

aai uit aad (ad) gevolgd door eene toonlooze e (ode).

Zoo zegt men veelal braaien, laaien, raaien voor

braden , laden , raden , somtijds ook laai voor lade
,

enz. Enkele dusdanige vormen zijn in de schrijftaal

opgenomen , als gaaiken van gade.

4) aai in woorden van vreemden oorsprong.

Aai komt voor in een aantal woorden , uit de Ro-
maansche talen ontleend in den tijd , toen ai in het

Fransch nog een tweeklank was en uitgesproken werd

,

zooals het schrift te kennen geeft. Hiertoe behooren

o. a. baai (golf) , fr. baie ; baai (wollen stof) , fr.

baie (baiette)
; fraai , mnl. vraeg , eerst met de be-

teekenis van waar, fr. vrai; (Yfaamsche) gaai, fr.

geai; kaai, fr. quai; paaien, fr. payer; papegaai,

ofr. papegai ;
praaien , eng. to pray ; saai , fr. saie.

Het behoort niet tot de taak der Ned. spraakkunst,

en dus ook niet tot het Ned. Wdb., te verklaren , hoe

die Romaansche ai is ontstaan. Voor zooverre zulks

echter met zekerheid bekend is , zal het bij ieder af-

zonderlijk woord worden opgegeven.

II. Overgang van AAI in EI.

In enkele woorden wisselt aai met ei af , als : baaierd

en beierd , kassaaien en kasseien, praaien en preien.

AAI, znw. m., mv. aaien; verkl. aaitje; eene

enkele daad van aaien. Zachte streek met de hand , met

het doel om een aangenaam gevoel te verwekken

,

streeling. || Een zachte aai. Een liefelijk aaitje. Nog
een aaitje geven.

Meestal wordt het overdrachtelijk gebezigd:

1) Vleiende beleefdheid.
|| In zulk een geval aait

hij met de linkerhand , terwijl hij hem met de regter

eene blaauwe plek wil toebrengen; op deze wijze:

„ Het en is in de plaats van een comma , zei my
eens de geestige kinkeb," — dit is de aai —

,

kinker, Beoord. XVI. Er is een ander, dien ik ge-

weldig knaauwen wil, zonder een enkelen aai, XVII.

2) Ironisch: Een gevoelige slag of kneep.
||

Hij

dreigde hem een duchtigen aai te geven. Hij kwam
niet vrij zonder eenige gevoelige aaien.

AAIEN, bedr. zw. ww., aait, aaide, heeft ge-

aaid; vermoedelijk afgeleid van het tnsschenw. ai,

dat bij smeeken en liefkoozen gebruikt werd. Aaien is

dan eigenlijk ai zeggen met het streelen dat daarmede

gepaard gaat.

1) Streelen, zacht met de hand over iets heen strij-

ken , met het doel om een aangenaam gevoel te ver-

wekken. ||
Uit verliefdheid iemand kussen en aaien.

De poes aaien.

Hij sabbelt, streelt en aait haar dikke en bolle wangen.
bartblink, B. Kermis, 15.

— Zegsw. Aaie-poes! eig. Aaien, poes! gewone

term bij het liefkoozen eener poes.

2) Overdrachtelijk: Vleien. || In zulk een geval

aait hij met de linkerhand, terwijl hij hem met de

regter eene blaauwe plek wil toebrengen, kinker,
Beoord. XVI. Somtijds aait hij ook wel eens zonder

kneep , XVII.

3) Ironisch: Iemand door aanraking opzettelijk zeer

doen. || Hij zou u in zijne drift gevoelig aaien.

Syn. Zie Streelen.

AAK, znw. vr., mv. aken; verkl. aakje ; ont-

staan uit naak door afwerping der n, als adder uit

nadder, aaf en aveger uit naaf en naveger ; ohd.

nacho en nawa of nawi (graff 1, 1014 en 1109);

mhd. nache (ben. 2, 295); nhd. nachen, terwijl aan
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den Rijn ook aak in gebruik is; ags. naca (ETTM
233) ; onrd. nöckvi. De ohd. vorm nawi bewijst de

identiteit van deze woorden met lat. naait
, gr. rnic

,

skr. naus
, gen. ndu-as (BOPP 203); de k, ohd. ei, is

dus niet oorspronkelijk, maar uit w ontstaan, als in

kwik (levend), goth. qius , gen. qivis, lat. (,q)vivus.

Kil. geeft ook den ouderen vorm nog op: „Aeeke,
naecke , cymba", en „Naecke, j. aecke , scapha."

1) Groot, platbodemd , hoog opgeboeid lastsehip

op den Beneden- Kijn in gebruik.
|| Keulsche aken.

Kolcnaak , voor het vervoer van steenkolen. — De
schippers van een Rijnsche aak , die wijn aan boord

had, v. lennep, Rom. 5, 7.

2) Kleiner vaartuig , met zoom- of klinkwerk op-

geboeid. || Groote platgeboomdc aken brachten ossen

en varkens uit Waterland , v. le.nnep , Rom. 5 , 7.

En haak en boom, in hand aan hand,
Ten spnt Tan knods en spaak

,

Duwt ijlings — nlings boot en aak.
Tot zinkens vol , van land.

TOLLRXS 6 , 77.

3) Op den Rijn, hetzelfde als roeiboot. || Zich met
eene aak over laten zetten.

Samrnst. Beitelaak, kolenaak.

AAK, znw. m., mv. aken, alleen in de bena-

ming Spaansche aak. Inlandsch; boom , cene soort

van cschdoorn of ahorn, acer campestre. Ook Sjnian-

sehe eik genoemd , d. i. zooveel als vreemde eik

,

omdat de bladerlooze struik eenige overeenkomst met

een eikestruik heeft; en Booghoul (zie ald.), omdat
de taaie, rechte loten zeer geschikt zijn voor bogen.

Kt} in. De schijnbare gelijkheid van dit aak met
het lat. acer is bloot toevallig. De verwisseling met
eik bewijst genoegzaam de eenheid der beide woor-

den aak en eik. Het eerste is een verschillende dia-

lectvorm van het laatste. Eik luidde oorspronkelijk

aik
,

gelijk ohd. aich naast eih bewijst (graff 1,

127); en dit aik werd door inecnsmclting der beide

klinkers aak, gelijk in ags. de, aac (ettm. 51,
bosw. 3) heeft plaats gehad; verg. (voor)raad, van
(be)reid{en) , goth. (tja)raid(jan). Tot aak behoort het

oude bnw. aeckerigh , bij kil. als querceus
,
quernus

opgegeven. Blijkens die verklaring duidt het de eigen-

schap van den boom , niet van de vrucht aan , en is

dus niet van aker, maar van aak afgeleid.

Aanm. De vrucht van den eikeboom heet zoo-

wel aker als eikel , en de eik zelf werd daarnaar eer-

tijds ook Akerboom genoemd (zie Mnl. Wdb.'\. Men
zou al licht geneigd zijn , dit aker met aak te verge-

lijken ; doch ook hier is de schijn bedrieglijk. Aker
is een geheel ander woord , welks oorsprong met eik

,

aak , niets te maken heeft : het is 't goth. akran

,

vrucht, onrd. akarn, ags. acern, eng. acorn: zie bij

Aker.
AAKS, ook aakse en aks, znw. vr., mv. aak-

sen. Mnl. aex , aecs , oorspronkelijk samengetrokken

uit akes; goth. aqizi (schulze 28); ohd. achwi

,

aciu, accus (graff 1, 136); mhd. ackes , ax (ben.

1, 6); nhd. axt; ags. acas , ax, eax (ettm. 2);

eng. axe; onrd. öx , öxi (jonsson 770); deensch ore;

zw. yxe; saterl. acte (hettema 225); onl. acus , dat.

sing. acusi, dat. pi. acusin (Ps. 73, 6). De verwant-

schap met gr. tlïirrj is niet boven bedenking; nog
minder die met lat. ascia.

) Bijl. In sommige streken bepaaldelijk Eene groote

zware bijl , die tot het vellen van boomen gebezigd

wordt. || Aeche, timmer-bijle. kil.

Aanm. Aaks en aks zijn beide evenzeer in ge-

bruik. Doch de vorm akst , dien men hier en daar

aantreft, is uitsluitend hoogd., en dus als germanisme
te verwerpen

AAKSTER, znw. vr., mv. aaksiers \ oudere

en meer oorspronkelijke , doch minder gebruikelijke vorm
voor ekster: zie ald.

Dfl ^nip en Aecxster, Mceu en .Spreeu

En bonte Kraey , een sot geraes

:

Die pieken op dat ydel aei.

vo>DEL 2, 571.

AAL , bijna geheel verouderde bijvorm van Al in

sommige samenstl -Hing n , overeenstemmende met goth.

ala- (schulze 21); ohd. ala- (grafp 1, 219); ags.

al-, eal- (ettm. 22); osaks. ala- en aio- (sciim. 5);

onrd. al- ; in onderscheiding van goth. all, ohd. al

en all, ags. al, osaks. all, onrd. all, zie Al. Van
ael- had het mnl. nog de afgeleide woorden alinc,

alinge, geheel, alentlike, ganschelijk: zie Mnl. Wdb.
Kil. verklaart Ael door ultimus , extremus.

De kracht van dit aal bestaat in de versterking

der beteekenis van het woord , waarvoor het gevoegd

is, zoodat het met zeer, geheel, uiterst overeenkomt,
als in aaldiepte , aalduitsch, aaleinde, aaljong , aal-

oud, aalverstorven , aalwaardig. Zie op deze woorden.

AAL , vrouwennaam , verkorting van Alida
, ge-

lijk dit van Adelheid; verkl. Aaltje. || Aaltje, de
zuinige keukenmeid.

— Zcgsw. l
ran (mooi) Aaltje zingen , bij onze lustige

voorouders schertsend gezegd voor Drinken , feestvie-

ren, met blijkbare zinspeling op aal, bier: zie dit

woord. || Wanneer zy in herbergen en kroegen zitten

quinkeleeien , en van mooi Aaltje zingen, tuinman,
Spreekw. 1 , 90.

Wat gy meer as negen pond kon bedinphen
,

Daer sullen ivy lustich voor van Aalge linghen.

BREDERO, KI. r. d. kW 11.

hy selder voorseker mee in do bocht sprinpe
,

Kn by len diel lichte koye daer voor mee van aeltje singhe-

Want hy het immers soo meelopen moyen stuck pelts versoope.
w. n. hoopt, Verl. Soon 'z6.

AAL, znw. vr., mv. alen, hetzelfde als eh.

Priem , spits stalen werktuig met houten hecht , be-

stemd om gaten te steken. Ohd. ala (graff 1, 224);

mhd. die (BEN. 1, 22); nhd. ahle; ags. dl, al, eiil

,

acnl, avel (ETTM. 15); eng. awl; deensch aal. Het
ags. avul bewijst, dat uit het woord een medeklinker

uitgestooten is, en daar ags. v (w) dikwijls de plaats

van eene oorspronkelijke keelletter bekleedt , is de ver-

wantschap van dit aal met lat. aculeus (stekel, an-

gel) meer dan waarschijnlijk. Aal is dan eene samen-

trekking van ahil of agil, en één met egel. Delengte

der a wordt daardoor tevens verklaard.

— Aal, bij kil. „ Ael, subuia, Germ. Sax. ael-

sene, eisene", is op zich zelf verouderd, doch moet

beschouwd worden als het grondw. van els , benaming

van hetzelfde schoenmakers-, zadelmakers- en lettcr-

zetterswerktuig.

AAL, ook AXE, Vlaamschc vorm van het woord
,

dat in Noord- Nederl. Aalt luidt; znw. vr., als stofnaam

zonder mv. In den landbouw. Het vocht, dat uit de

mest , vooral uit koemest , sijpelt en insgelijks als mest-

stof gebezigd wordt; ook Gier geheeten , fri. jarre.

Van aelbroeck (Werkd. landt. -konsl d. Vlam)
schrijft altijd ale, anderen aal. || Waar de gronden

zeer ligt en mager zijn , wordt de dunne beer meest

gebruikt, even als de ale, v. aelbr. 58. De ale van

alle soort van beesten wordt vergaderd in gemetselde

putten, 61. Koe-alc, 59, 60. Waarom maakt gij de

bedden voor deze groente met meststof vruchtbaar,

terwijl gij de bedden voor die andere met aal doet be-

sproeyen? Vr. courtmans, geb. berchmans, Tijd-

stroom, Jaarg. 6, I). 2, n°. 4, bl. 26.

Ktyni. Hit gnth. alév (uitspr. aliiw)
, gen. alévis

,

olie (schulze 17), lat. olivum, bijvorm van oleum, —
doch met eene a in de plaats van eene o, die in het
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goth. ontbreekt — onderging in de overige Germ.
talen verschillende wijzigingen , zoo in beteekenis als

in vorm. Het werd gebezigd voor onderscheidene , ge-

lijk de olie, min of meer lijmige of drabbige voch-

ten; nu eens voor het zeer op olie gelijkende bier,

of zelfs voor wijn, dan weder voor de vette mest-

stof, anders gier geheeten. Hoe vreemd ons ook de

eenheid van het smakelijke Engelsche ale en de on-

reine aalt moge schijnen, in den oorsprong zijn

de beide woorden ongetwijfeld dezelfde: dik of vet

vocht is beider grondbeteekenis. In ags. ealu en ealo
,

gen. ealeves , bier (ettm. 9) , was , als gewoonlijk

vóór I .
ili' a in ea opgelost en de uitgang verkort,

die alleen in den gan. ealeves ongeschonden bleef;

ealu werd later eng. ale, bier. Onrd. 51 wierp den

uitgang geheel weg , doch niet vóór dat de u of w de

regelmatige verandering van a in ö had bewerkt

;

deensch en zw. öl, bier, bleef gelijkluidend met den

onrd. vorm. Osaks. aio, in aiofat, vat ter bewaring

van wijn gebezigd (schmeller 5), beteekende waar-

schijnlijk wijn, althans drank in het algemeen. Het
mul. ale, ael, bier, nnl. aal; het hd. aal in aal-

beere; ons aal in aalbes, dat mede oorspronkelijk

drankbes (bes tot bereiding van dranken) beteekent;

en het Vlaamsche aal, als vochtige meststof, hebben

den uitgang geheel afgeworpen.

— Naast de opgenoemde vormen ontstonden twee

andere: door achtervoeging eener tandletter ags. ealódh

en ealddh, bier (ettm. 9), ndl. aalt, gier, en hd.

alet , alat; en uit dezen laatsten vorm, door inlas-

sching van den neusklank, de derde, hd. alant , op de-

zelfde wijze als nakend uit naked , naakt, ags. nacud.

Het hd. bewaarde de beide vormen in aalbeere en
alantbeere, zwarte aalbes; het ndl. ingelijks in vl.

aal, in aalbes en in noordndl. aalt; en indien alant-

wortel niet uit het hd. is overgenomen , dan bezit

onze taal in dit woord ook den derden vorm.
— Aal of aalt, als benaming der vochtige mest-

stof, is in den aanvang zeker een euphemisme ge-

weest : het vocht. De dubbele vorm van het woord

,

met die in de andere talen overeenkomende, stelt de

identiteit met aal, bier, en aal(bes) buiten allen twijfel.

De t van aalt, voor het meer regelmatige aled, aald,

ontstond door den bekenden overgang van d in t op
het einde van een woord, hier vooral natuurlijk, om-
dat aalt nooit in het mv. gebruikt werd.— Aanni. De door anderen gegevene afleiding van
onrd. ala, voeden, mesten, goth. aljan, lat. alere

,

waarvoor de beteekenis van aalt als meststof schijnt

te pleiten , wordt weersproken door ags. ealu en osaks.

aio , waarin de uitgangen u en o uit ala onverklaar-

baar zouden zijn. Ook nrd. öl bewijst het vroegere

aanwezen eener u of w. Goth. aljan, met ceney of i,

kon alleen een hd., saks. en ndl. eel of ele en een

nrd. el opleveren. Wilde men beweren, dat in nrd.

ala , voeden , nooit eene i of j geweest was , nog zou
de vorm öl onverklaard blijven: in dat geval had het

al moeten luiden.

Zie verder bij Aalt, en verg. Aal (bier)», Aalbes
en Alantwortel.
AAL, znw. onz.; het mv. alen, voor soorten

van aal, is denkbaar, doch, evenals het woord zelf,

uiet meer in gebruik. Mnl. ale, ael, bij kil. ael,

eel. Eene soort van moutdrauk of bier, met minder
hop dan in het gewone bier, en dus zoeter van smaak,

met soeten ale hy 't netken uytspreyt.

A. BIJNS 1 , 68.

Aanni. Aal, in deze . beteekenis , is verouderd,

doch aal in aalbes is in den oorsprong hetzelfde

woord , en geldt daar in de algemeene beteekenis van
drank. Zie de etymologische beschouwing van aal in

het vorige art.

— Nadat het aal als volksdrank hier te lande in

onbruik geraakt, en met de zaak ook de naam ver-

dwenen was , is een gelijksoortige drank later , en

vooral in den jongsten tijd, uit Engeland tot ons ge-

komen , en keerde tevens de naam terug , doch nu in

veranderden vorm eel luidende , naar de Engelsche uit-

spraak van ale. Reeds kil. gaf ael , eelsh „Angl." op.

Ook het vrouw, geslacht , dat men aan eel toekent

,

getuigt van de overneming uit het Engelsch (the ale).— Uit luimige woordspeling tusschen dit aal, als

oudtijds gewonen volksdrank , en den bekenden vrou-

wennaam Aaltje, ontstond de schertsende uitdrukking

Van Aaltje zingen , lustig bier drinken. Zie bij Aal ,

eigenn.

AAL , znw., als voorwerpsnaam en als stofnaam

in gebruik. Ohd. dl, aal (graïf 1, 224); mhd. dl

(ben. 1, 21); ags. al, dl (bosw. 7 en 17); eng.

eel; deensch aal; zw. al; nfri. iel; lat. anguilla,

gr. ïy/fhi<;. Het lat. anguilla is een demin. van
anguU , skr. ahis , slang, gr. f/K, adder, waaruit

blijkt, dat de n en y in anguilla en ty/fiuc. inge-

scboven letters zijn , en dat alleen de h of / tot den

wortel behoort. Aal is derhalve bij samentrekking ont-

staan uit het demin. ahil , hetgeen tevens de lengte

der a en de eng. en fri. vormen eel en iel verklaart.

1) Als voorwerpsnaam , m., mv. alen , verkl. aaltje.

Slangvormige visch met borstvinnen , lange rug- en

aarsvin , die den geheelen staart omzoomt , en een

kieuwgat aan elke zijde; de onderkaak steekt voor de

bovenkaak uit. || Een dikke, vette, gladde aal. Wat
een groote aal! wij zullen aan dien e'e'nen genoeg heb-

ben. De meid heeft maar drie alen kunnen bekomen.

Krimpen als een aal. Zich als een aal in allerlei boch-

ten wringen.

Maer dusschen zootjen aeltjens as klink-snoertjens om zeven
[duits! HOOFT, War. 28.

— Zegsw. Hij is zoo glad als een aal, men
heeft geen vat op hem, hij weet zich door zijne slim-

heid uit alle ongelegenheden te redden. Bij is te van-

gen als een aal bij den staart , hij is zoo beweeglijk

en onrustig, dat men hem nooit bedaard te spreken

kan krijgen. Henen aal bij den staart hebben, zich

bezighouden met eene zaak of onderneming, die wel

denkelijk uit de hand ontglippen of mislukken zal.

Aan een goed visscher ontglipt wel een aal, aan een

bekwaam mensch kan wel eens iets mislukken of

ontgaan.

2) Als stofnaam, vr. en zonder mv. Eene hoeveel-

heid van dien visch, hetzij de levende dieren, hetzij

de visch als spijs gedacht, zoowel ée'n of meer ge-

heele alen, als de deelen of mooten daarvan. || Er is

veel aal in dien vijver. Een zoodje aal. Eet niet meer

van die vette aal, ze zal u bezwaren.

Veel kaas zal schaden , en ook aal

;

Of drinkt en herdrinkt menigmaal.
tuinman , Schoole van Sal. XXXI.

Syn. Men onderscheidt aal en paling. De laat-

ste is spitser van kop, bruiner van kleur, geler aan

den buik, doorgaans ronder en vetter, en wordt als

spijs hooger geschat. Vandaar de

—
. Zegsw. Aal is geen paling, het miudere staat

uiet met het meerdere gelijk.

Saiuenst. Aalgeer, ook elger en aalelger; aal-

kaar, -korf, -rijk, -speer, -steek enz.; Aalshuid,

-vel, -vet enz.; Kataal, konger-, moer-, neb-, pan-,

puit-, kwab-, zee-aal enz.

AALBES, ook, deftiger, aalbezie, znw. vr.,

mv. -bessen en -bezien; bij plant, en kil. ook besic-

ken of besiken over zee. Hd. aalbeere en alantbeere.

1) Vrucht van de aalbessestruik , lat. ribes.
|| Kijpe,

onrijpe, zure, frissche aalbessen. Aalbessen eten; —
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risten, afristen, van de rist doen. Er bestaan drie

soorten van aalbessen: roode en witte, beide vruchten

van de rites rubrum; en iwarte, vin de ribes ni-

grum ; de vleeschkleurige zijn cene bastaardsoort v;iu

roode en witte.

De nalU'S schenkt ons edlen «ijn

H : /on de aalbes dan niet pnj/.n .'

BI *M'.1W I , 112.

Aniirn. In het dagebjksch leven zegt men
voor aalbessen, eenvoudig beuen, vooral in tl. Ba-

mmst. bessensap , -nat, voor aaüeuensap, -nat. In

Gelderland, en waarschijnlijk ook elders, worden de

zwarte bessen aaltenen genoemd

;

betten daar Jans- of St.-Jambessen, hd. Jo/iannis-

beeren, omdat zij omstreeks St.-Jan rijp zijn.

2i De -truik of heester, die de aalbessen voortbrengt

|| De aalbessen bloeien reeds. Hier heb ik roode en

witte aalbessen laten planten , zwarte wil ik niet

hebben.

Kt > in. Vermits alleen de zwarte in sommige
-tnken aalbessen en in het hd. aalbeeren en alant-

beeren genoemd worden , is de oorsprong en de eigen-

lijke beteekenis van het woord bij deze soort te zoe-

ken. Daar nu de zwarte zich door haren aromatUchen

smaak, kleurend vermogen en eigenaardigen reuk on-

derscheiden, en daarom worden gebezigd om onder-

ie dranken smakelijk te maken eu te kleuren,

moet het eerste lid in de samenst. aalbes voor het-

zelfde woord worden gehouden als aal, bier of drank

in het algemeen , en aalbes voor zooveel als drankbes

,

gelijk ook de dubbele h.1. vorm aalbeere eaalantbeere

de eenheid van dit aal met aal, bier of drank, be-

wijst. Zie verder de etymologische beschouwing bij

Aal (meststof) en Aal (bier), en verg. ook Ai LI i

WORTEL.
Mamenst. Aaliesseblad , -boompje, -struik; Aal-

bessenjenever, -wijn enz.

AALBESSÉBOOMPJE, ov. onz., mv.
-boompjes; uit Aalbes en Boompje. De gewone, hoe-

wel minder juiste benaming van den heester, die de

aalbessen voortbrengt. Zie Aalbessestruk.
AALBESSENJENEVER, znw., als stof-

naam vr. en zonder mv.; uit Aalbes en Jenever Je-

never op zwarte aalbessen getrokken , en daardoor rood

rd, om welke reden die drank ook roode jene-

ver of eenvoudig rood genoemd wordt; of wel benen-

jenever en bij verkorting bessen. || In het gewone

leven zegt men niet: Kan ik u met een glaasje aal-

bessenjenever dienen' .Men zegt kortweg: een glaasje

bessen , of een blaasje rood.

AALBESSENNAT, znw., als stofnaam onz.

en zonder mv. Zie, wat het woord betreft, A.wi'.is

fAT, en «rat de beteekenis aangaat, Aalbessen-
sap. Men B ' nnat.

AALBESSENRIST, mw. vr., mv. -neten,

verkl. fiitje;mt Aalbei ' takt rankje van den
aalbcssestruik , aan hetwelk de bessen vastzitten en

groeien ; inzonderheid zulk een rankje , nadat bet van

de bessen ontdaan is, in tegenstelling van tuil

tros, waaraan zich de bessen nog bevinden.
|

uit de kamer gaat , neem dan die aalbessen risten mede.

AALBESSENSAP, znw., als stofnaam onz. en

zonder mv.; uit Aalbes en Sap. Het ongegiste uitge-

perste sap van roode of witte aalbessen , in de keu-

ken en als verfrisschendc drank bekend, betzelfde als

Aalbessennat. Men /ent doorgaans eenvoudig bes-

sensap. || Kijst met (aaljbesscnsap. Een glas (aal)-

bessensap met suiker.

AALBESSENSAUS, znw. vr., mv. -sausen;

uit Aalbet en Saus. Saus, waarvan aalbessennat bet

hoofdbestanddeel uitmaakt, veelal ook aalbesscnsap ge-

Doch gewoonlijk zegt men, gelijk bij de ot

itellingen, eenvoudig bessensaus. || De ziekemag

wel wat r(js4 nut - eebruiken.

AALBESSESTRTJIK, znw. m , mv. -strui-

ken, verkl. -s/ruikje; uit Aalbes en Struik. Heester,

die de aalbessen voortbrengt , lat. nies. Ook ren'.

bessestruik gehecten. || Jonge, bloeiende, verdorde aal

bcssestriüken. Kr bestaan twee soorten van aalbesse-

stroiken: de roode, ribes rubrum, waarvan de roode

en witte aalbessen, en de zwarte, ribes nig

AALBESSENTROS, znw. m., mv. -tros-

sen, verkl. -trosje; uit Aalbes en Tros. Aalbesscn-

met de daaraan gegroeide bessen er aan, in te-

genstelling van aalbessenrist , waardoor men doorgaan-

de rist zonder de bessen verstaat. Zie dit woord.

|| Zie eens, welke heerlijke aalbessentrossen ! Doe er

de bessen af en werp de risten weg.

AALBESSENVLA of -vlade, znw. vr.,

mv. -vlaas; uit Aalbes en Vla of Vlade. Vla, ge-

leivormigc spijs, die aan het nagerecht als versnape-

ring genuttigd wordt, en waarvan aalbcsscnsap het

hoofdbestanddeel uitmaakt; gewoonlijk beuenvla l
- '-

noemd. || Mag ik u wat (aal)besscnvla dienen? Èie

(aal)bcsscnvla is te dun.

AALBESSENWIJN, znw. m., zonder mv.,

als stofnaam; uit Aalbes en Wijn. Uitgeperst sap van

aalbessen, dat de eerste gisting ondergaan heeft. Men
zegt .1 irgaans eenvoudig bessemeijn. j| De (aal)bes-

a is scherper en meestal koppiger dan drui-

venwijn.

AALBEZIE, AALBEZIEBOOMPJE,
AALBEZIËNJENEVER, enz Zie Aalbes,
Aalbesseboompje enz.

AALDIEPTE, znw. vr.; uit Aal, al, en THeple.

Door J. harde ïn gebezigd voor Groote diepte.

|| Van wien de bacsen tot die acl-diepte der bellen

souden kunnen sincken , Godd. Wensch. 415

AALDUITSCH, haw.;uitJa/, al, en Duitten.

Door SPiEOHEL gebezigd in de beteekenis van Geheel

of echt Nederlandsch.

In d' huydendaagbschen oe^st van boeken ijl of ehnil

Z.uekl mijn aal-duytsche pen kort en goed waarheids heil.

Hertsp. 1 , 09.

AALEINDE, znw. onz.; mol. alende , thans

verouderd; uit Aal, al, en Einde. Uiterste einde,

uiteinde. „Ael-egnde , eitremus tin is , eitrtmitas ," KIL.

|| l'vt 't ael-eynde van de wercldt, j. iiakihtn,

Wensch. 459.

AALELGER , verwerpelijke woordvorm voor

Ehj,r , welk woord, uit Aalgeer ontstaan, het woord

aal reeds in zich bevat, en niettegenstaande zijne ver-

bastering duidelijk genoeg is. Zie Elger en Aai -

De tautologie Aalelger schijnt intusschen in üverijsel

in gebruik te zijn ; het woord komt onder de benamin-

gen der geoorloofde vischtuigen voor in hel Uegl

de jatjt en visscherij in dat gewest, van 11 Nov.
|s.", I Het i andere dan de volgende

ten: zegen of treknet...

aalelger (aalschaar) , hengel enz."'

AALFTJIK, zn. vr., mv. -fuiken, verkl. -fuiltje;
i en Fuik. Nauw toeloopend soort van net om

aal en paling te vangen, onder de vischtuigen opge-

noemd in de jacht- en viscnreglementen van N.- lira-

bant, Friesland, Overijsel en Groningen.

AALGEER, znw. m., mv. -geeren; oorspron-

kelijke, naar het schijnt verouderde vorm, waaruit Int

thans gebruikelijke Elger ontstaan is: zie ald. Bena-

ming van cene groote vork om aal en paling te ste-

ken, hetzelfde als Elger, Aalsteker en AaUchaar.

Etym. Het woord bestaat uit Aal en Geer,

verouderde benaming voor speer of piek, goth. gais

Gr. ''>, USt), gairu, a/.ó'/.wp (.schelze
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108); ohd. gér (graff 4, 223); mhd. gér (ben. 1,

498); ags. gdr (ETTM. 434); onrd. geir (jonsson 170);

welk woord nog in eigennamen , als Geer/ruide, Gerbrand

enz. voortleeft. Verg. lat.-gall. gaesum. Aalgeer ziet

dus, evenals Aalspeer en Aalsteker, op den aard van

het werktuig en de wijze waarop het gebruikt wordt.

De afleiding van het geheel abstracte ww. (be)geeren,

in den zin van trachten, haken naar, wederlegt zich

zelve, en daarmede vervalt weiland's spelling aal-

geren, met enkele e. De e in geer is, blijkens het

onrd. geir, uit ai ontstaan en dus scherp. De spelling

aalgeeren is dus de ware.

AALGLAD , bnw., wegens zijne bepaaldheid

zonder trapp. van vergel.; uit Aal (visch) en Glad.

Hd. aatglatt.

1) Eigenlijk , van tastbare voorwerpen : Zeer glad

,

met het bijdenkbeeld, dat zij dien ten gevolge moeilijk

zijn vast te houden. Uitdrukking ontleend aan de

vischsoort aal, die wegens het slibberige zijner met

slijm bedekte huid lichtelijk aan de hand ontglipt.

|| Dat ding is aalglad, ik kan het niet houden.

2) Overdrachtelijk , van personen : Behendig in het

vinden van uitvluchten , zoodat men geen vat op hen

heeft , hen niet van verkeerde handelingen overtuigen

of tot het volbrengen van verplichtingen dwingen kan.

|| De vent is aalglad, hij heeft altijd uitvluchten.

— Syn. Zie Slim.

AALGRONDEL, znw. m., mv. -grondels-,

uit Aal (visch) en Grondel. Een kleine aalvormige

visch, bij linnaeus: Gobius pinna dorsali unica.

Zie chomel 5.

AALJONG, bnw., verouderd; zonder trapp.

van vergel.; uit Aal, al, en Jong. Zeer jong.

Nu sal sy trouwen een Ael jongh gesel.

VISSCHER , Brabb. 70.

AALKAAR, znw. vr., mv. -karen, verkl.

kaartje; zw. a/kar, bij Kil. ael-karre j. ael-korf; uit

Aal en Kaar. Soort van houten kast , bestemd om aal

en paling levend te bewaren , en te dien einde met
gaten voorzien , die het water doorlaten , waarin de

kaar geplaatst wordt. || Eene groote, kleine, volle,

ledige aalkaar.

AALKAST , znw. vr., mv. -kasten, verkl.

-kastje; uit Aal en Kast. Vischtuig om aal en paling

te vangen , vermeld in het Regl. op de jagt en vis-

scherij in Overijsel, van 11 Nov. 1854.

AALKORE, znw. m., mv. -korven, verkl.

-kor/je; uit Aal en Korf.

1) In het algemeen: Korf of mand, waarin aal

wordt bewaard , te koop gedragen , verzonden enz. In
het bijzonder: Korf, waarmede men aal vangt. || Aal-

korven uitzetten. — Totebellen of kruisnetten , gebben
of strijkhamen, aalkorven, dobbers, enz., Regl. op de
jagt en visscherij in de prov. Utrecht, van 26 Juli

1853, art. 4.

2) Als euphemisme: Het ronde achterdeel des

lichaams , het achterste.

sy vil op haer neus' , soo datmer Ael-korf bloot saeh.

bredero, Moortje 69.

Wist hy dat een wijs vryer op den dagh van morgen
Sou sterven, hy sou voor sijn aelkorf sorgen.

visscher, Brabb. 56.

AALKUBBE, aalkub, znw. vr., mv. -kub-

ben ; uit Aal en Kubbe. Eigenlijk de kubbe of het

nauwe achtereinde van eene aalfiuk of aalkorf , waarin

de aal vastloopt. Ook Aalskruik geheeten: zie ald.

Doch bij uitbreiding wordt aalkubbe met aalkorf ge-

lijkgesteld , waarmede het dan ook etymologisch over-

eenstemt ; wrant kubbe beteekent oorspronkelijk korf.

Ook het Deensch heeft aalkube , bestaande uit aal en

kube , korf; doch daar is de aalkube gebjkbeteekenend

met aalkiste, aalkaar, en dient om gevangen aal te ,

bewaren. || Het is verboden met andere dan de vol-

gende vischtuigen te visschen , te weten : zegen of

treknet, . . . aalkorf (aalkubbe) enz., Regl. op de jagt

en visscherij in Overijsel, van 11 Nov. 1854.

AALKWABBE, aalkwab, znw. vr., mv.
-kwabben; uit Aal en Kwabbe. Hd. aalguappe , deensch

aalqvabbe. Visch , die veel overeenkomst heeft met
den aal; ook Aalpuit geheeten: zie ald. Bij kil. ook
lompe genoemd ; eng. lump-ftsh.

AALLIJK, bijw., verouderd, bij KIL. „Atlick

,

allicken, j. al gheheelijck
,
prorsus, omnino"; uit Aal,

bijvorm van Al, en -lijk. Zie Aal (al). Geheel en al. || De
zaaken van Vrankryk , daar de haare schier aallyk op

steunden, hooft, N. H. 272. De verbintenis, door

de welke zy zich pleghtelyk en aallyk aan haar ver-

knocht kenden , 966.

Myn Lief, myn ander Ik , ter goeder uur geboren
Och of u aellyk waer' bewust,

Hoe zeer ik haek naer 't heil, door u my toegezworen!
poot 3, 28.

— Dikwijls vindt men al en aallijk ter versterking

bijeengevoegd, al en aal/ijk, juist hetzelfde als ons

geheel en al. || Droegh . . . aan Koning Philips het

reght der heerschappye al ende aallyk over, hooft,
JV. H. 3. Dat zyne Majesteit . . . den eedtghenooten

al en aallyk voldaan had, 109. Ten dage toen ik

mijne loftenis al en aallik voldaan had, de brune,
Welst. 2, 398.

AALMACHTIG, bnw.; bij KIL. impotens,

machteloos ; bedorven vorm van het bnw. amachtig

,

amechtig, waarmede hij het gelijkstelt; ontstaan door

onkunde aangaande het bestaan van het bijna verou-

derde voorvoegsel a-. Zie A- , en verg. Aalwete en

Aalwetig. Zie ook Mnl. Wdb. op Aelmachtech.
AALMIS, znw. vr., mv. -missen, verouderde

vorm voor Aalmoes, en nog sterker dan deze van

het oorspr. eleemosyna afwijkende, doch overeenko-

mende met ags. almysse , almesse , ofri. ielmisse ,

deensch almisse, eng. alms. Liefdegift aan behoefti-

gen. Zie Aalmoes.

Daer Aelmis wert ghedeylt de vremde arme luyden.

BREDERO , Griane 42.

Gy Heeren , zo gy hier dit Godshuis komt bezien,

Vergeet, zo 't u belieft, geen aalmis aan te bién.

FOCQUENBR. 1 ,
404.

(Zy) quam nooit in de kerk om 't sondagspak te spaaren

En d' aalmis, die men daar moet steeken in den zak.

ROTGANS, Poïzy 677.

AALMISHUIS , znw. onz., mv. -huizen; ver-

ouderd. Hetzelfde als Aalmoezeniershuis.

En als ick , om de zorg zoo wat van 't hart te lichten

,

Ga langs haer grachten treèn , en all' haer' Godsgestichten

En aelmishuizen telle.

DE DECKER 1 , 172.

AALMOES, znw. vr., mv. -moezen, verkl.

-moesje. Ohd. elemosina, alamosan, alamusan, ala-

muosan (graff 1, 238); mhd. almuosan (BEN. 1,

24); nhd. almosen; osaks. elemosina, alamosnie

,

alamuosna, (schm. 5); ags. almas , almasse, al-

mysse, almesse, almasse (bosw. 8, ettm. 18);

eng. alms ; ofri. ielmisse (richth. 600); deensch

almisse; zw. almosa; mnl. aelmosene , aelmoesene

,

later aelmisse, aelmis (verg. Aalmis), bij kil. ael-

moesse , aelmisse; bij bild. ook almoes. Van lat.

eleemosyna , gr. tXfvfioovvn (medelijden, erbarmen,

en de uitwerking daarvan). De eenheid van aalmoes

en fXetjfioorrn wordt zoowel door het mnl. aelmosene

als door de ohd. en osaks. vormen binten allen twijfel

gesteld. De verandering van e in a had reeds plaats

in het mlat. almonaria en almonarius , en de over-

gang van eene vreemde o in oe is niet zeldzaam.

1) Oudtijds: Liefdegave aan eenen behoeftige in het

algemeen ; doch thans bepaaldelijk : Gift aan een bede-
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laar. || Eene ruime, milde, karige aalmoes. Eene aal-

moes begeeren , vragen , ontvangen , aannemen , ver-

smaden, weigeren. Om eene aalmoes vragen, bidden,

smeeken, aanhouden. Aalmoezen geven , uitdeelen, wei-

geren. Veel aan aalmoezen weggeven , uitdeelen , enz.—
d' Aelmoessen, die naer de hand riecken, verliezen

haer kraght en name, de brune, Baak. 1, 435.

Een aalmoes voor den armen pelgrim, v. lennep,
Rom. 5, 18.

Wie is dat , die door vlek en steden

,

Behoeftig, blind, verkleumd, verbleekt,

Met lompen om de naakte leden

,

Een aalmoes voor zijn nooddruft smeekt?
TOLLENS 5, 77.

Och , weiger haar uw aalmoes niet.

8, 10S.

Zoo geeft ge van uw ruim gewin
Vel veel in aalmoes weg .'

DE génestet. Laatste d. E. 19-2.

Doch gewoonlijk zegt men niet ra aalmoes, maar
aan aalmoezES weggeven.
— Aalmoezen doen, in het gewone taalgebruik ver-

ouderd, doch in bijbel- en kanselstijl nog in gebruik,

naar het voorbeeld van het bijbelsche rrv i/.fruooit rr

ttohZv , fr. faire Vaumóne. || Hebt acht, dat gy uwe
aelmoesse niet en doet voor de menschen, om van

haer gesien te worden, ilatth. 6, 1.

— Spreekw. Aalmoezen geven verarmt niet.

2) Bij uitbreiding wordt aalmoes met minachting

gezegd van iedere gift , die aan iemand , als aan een

bedelaar, uit de hoogte of smadelijk wordt toegewor-

pen , of wel door hare geringheid het eergevoel kwetst

van dengene, wien zij wordt aangeboden. Het staat

dan gelijk met Beleedigende weldaad, vernederende

gunst. || Ik bedank voor uwe aalmoezen. Hij was te

fier, om van iemand eene aalmoes af te bedelen. Hij

wilde zich door den gehaten dwingeland geene aalmoes

laten opdringen. Onze rijke taal behoeft van geene

andere eene aalmoes aan te nemen , zich liet insluipen

van vreemde Koorden niet te laten welgevallen , ahof
zij arm tcare. Iemand met eene aalmoes naar huis

zenden, mei eene onwaardige gift afschepen.

3) Baar het spijzigen van behoeftigen ook tot het

geven van aalmoezen werd gerekend
,

gold aalmoes
mede als benaming van het voedsel, aan armen ver-

strekt. Bepaaldelijk noemde men aldus de snede broods

(later door een houten bord vervangen) , waarop oud-

tijds het overschot van den maaltijd der rijken aan be-

hoeftigen uitgereikt werd. „Aelmoesse, aelmisse

,

brood-tailloor, orbis , dUeus, orbis crusti
,
quadra pa-

tuia. Est autem proprie orbis cerealis, sive mensa
panitia

, quae prandio et coena absolutis pauperibus

eleemosynae loco dari solet a ditioribus," kil. Verg.

bild. rerkl. Gesl. 1, 17, op Almoes.— Aanm. De genoemde beteekenis maakt het ver-

klaarbaar
, dat sommigen , den vreemden oorsprong

voorbijziende, aalmoes gelijkstelden met het eenslui-

dende aal-moes (zie het volgende art.), door de eerste

lettergreep als aal , visch , de tweede als moes , spijs

,

op te vatten. Ook in 't ofri. ielmüse was het eerste

lid aan iel, aal of paling, in 't ohd. en osaks. ala-

muosan en alamuosna het laatste lid aan muos , spijs,

gelijk. Anderen meenden in aalmoes zoovee! als al-moes

,

geheel spijs , te zien , en ook daartoe gaf de laatstver-

melde beteekenis aanleiding. Doch dit alles is louter

speling van het etymologisch volksgevoel , dat zich

gaarne van ieder woord rekenschap geeft en zijne ver-

klaringen natuurlijk alleen aan de moedertaal ontleent.

Syn. Zie Gipt.

AH. Van dit woord zijn geene afleidingen ge-

vormd. Aalmoezenier is niet van aalmoes afgeleid

,

maar rechtstreeks ontleend aan ofr. almosnier, van

mlat. eleemosynarius.

AALMOES, znw. onz., zonder mv., om de be-

teekenis; uit Aal (visch) en Moes. Zekere spijs uit

aal en verschillende groenten toebereid. Chomel 3.

Thans weinig meer iu gebruik.

AALMOEZENIER, znw. m., 2de nT . -niers,

mv. -nieren en -niers. Xhd. almosenier, fr. aumónier,
van mlat. eleemosynarius . Ons ndl. woord is recht-

streeks ontleend aan den ofr. vorm almosnier.

1) Katholiek geestelijke, aan een hooggeplaatst we-
reldlijk of kerkelijk persoon verbonden, belast met het

uitdeelen zijner liefdegaven en doorgaans ook met het

verrichten van den huiselijken godsdienst.
| De aal-

moezenier des konings , der koningin , van den aarts-

bisschop, enz. De groot-aalmoezenier van Frankrijk,

de eerste geestelijke beambte van het huis des konings.

2) Katholiek geestelijke , aan een openbaar gesticht

,

eene inrichting of eene legerafdeeling verbonden , en

belast met het verrichten der kerkelijke plechtigheden

,

het geven van godsdienstig onderwijs , het bezoeken

van zieken en gewonden, enz. || De aalmoezenier van

een hospitaal , van eene gevangenis , van een regiment

,

van een schip. Vóór den veldslag sprak de aalmoeze-

nier het gebed uit.

— Aanm. Bij het leger wordt de aalmoezenier

thans gewoonlijk, even als de protestantsche geeste-

lijke, veldprediker genoemd.

3) In ruimere opvatting: Iemand die zich, als lid

van een armbestuur, belast met het besteden der lief-

degaven van anderen. In deze beteekenis komt het voor

iu de sainenst. Aalmoezeniershuis en Aalmoezeniers-

kamer: zie ald.

4) In algemeenen zin: Iemand die aalmoezen geeft.

Als zoodanig wordt het gebezigd door de brunE:
„Vele menschen willen aelmosseniers heeten, die iu

der daed haelmasseniers zijn," Bank. 2, 153.

Samenst. Aalmoezeniershuis , -kamer.

AALMOEZENIERSHUIS, znw. onz.,

mv. -huizen; uit Aalmoezenier 3) en Jluii ; oudtijds

ook Aalmishuis geheeten : zie ald. Liefdadigheidsge-

sticht , door aalmoezeniers beheerd , waarin behoeftige

bejaarde lieden of kinderen gehuisvest en onderhouden

worden. || Men doet moeite om den ongelukkig in

het aalmoezeniershuis te krijgen. Dat jonge mensch is

in een aalmoezeniershuis opgevoed. Dien dronkaard

zal men nooit iu het aalmoezeniershuis willen opnemen

.

AALMOEZENIERSKAMER, znw. vr.,

mv. -kamers ; uit Aalmoezenier 3) en Kamer. De ver-

eeniging der aalmoezeniers, d. i. der personen, die

gezamenlijk het bestuur van een aalmoezeniershuis

uitmaken. || Hij heeft zich tot de aalmoezenierskamer

gewend , om de kinderen in het gesticht geplaatst te

krijgen.

AALOUD, bnw., veronderde vorm voor aloud,

zeer oud; dus zonder trapp. van vergel.; bestaande

uit Aal, al, en Oud. Zie Aal (al) en Al. Oud,
oudenvetsch, met het bijdenkbeeld van de voortreffe-

lijke hoedanigheden , die men aan den goeden ouden

tijd toekent. || Man van erentfeste aeloude deugd en

onbesproken zeden, wolff en deken, Wildsch. 2, 104.

Zy hoeft geensins te zwichten voor aelouwen
,

.Schoon Griecken roemt op zijn beelthouwers hant.

vondel 8, 95.

wien 't aaloude bloed door hart en aadren zweeft.

BILD. 13, 308.

Aanm. De door bild. en anderen aangenomene

schrijfwijze aéloud is bepaald af te keuren. Zij be-

rustte op de ongegronde onderstelling, dat het woord

eene samentr. van adeloud was. Sommigen zijn nog

verder gegaan en hebben zelfs adeloud geschreven

:

Mijn Vaderland ' waar is uw faam

,

Uw adeloude roem gebleven !

BELLAHT 40.
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Uit adelouden stam en deugdzaam bloed geboren.

DA COSTA 1 , 401.

Zelfs als nieuwgevormd woord is adeloud niet goed

te keuren. De vereeniging van adel eu oud, zoo oud

als de adel, geeft geen behoorlijken zin. OlidadeUijJc

is geheel iets anders.

AALOUDHEID, znw. vr., zonder mv., na-

genoeg verouderd; van Aaloud. Hooge oudheid.

De gryze Aaloudbeid staat verwonderd en verzet.

LESCAILLE, Mengelp. 1, 64.

Lipare ! een nieuwe naam , dien geene Aaloudheid kende

Eer nog Saturnus zoon de wareldteugels mende.
BILD. 3, 24.

Aaloudheid ! leen me een beeld uit een van uw tafreelen.

6, 377.

AALOUWELINGS , bijw., van Aaloud af-

geleid, gelijk ouwclings van oud. Zie Aaloud en

-lings. Door hooft gebezigd ter vertaling van lat.

antiquitus, dus: Oudtijds, in de hooge oudheid. || 'T

en zal niet ongerymt zyn te vernaaien, dat die bergh

aalouwlinks Querquetulanus gebynaauvt geweest is,

Tac. 131. Om voorts oover te vaaren in Achaje

en d' uitneemende en aalouwlinx geheilighde kroonen

te verwerven, 271.

AALPOEL , znw. m., mv. -poelen ; uit Aal

(visch) eu Poel. Poel of stilstaand water, waarin zich

veel aal bevindt. Bild. vurmt er de samenst. Aal-

poelschoonen van, die hij eeu verliefden paling iu den

mond legt:

Ü Groenelijn, gy roem der aalpoel-schoonen 1

13, 70.

AALPUIT, zn. m., mv. -puiten; uit Aal en

Puit. Hoort van aalvormigen visch, gewooulijk Puit-

aal eu ook wel Aalkwabbe geheeten
,
gadus lota.

Kil. verwijst van pugt-ael naar ael-puyt, bij hem:

mustela piscis.

Komende daer ontrent soo stolpte de BchuTt

:

Moer ving een snoeck, sy een hinekert , hy een aelpuyt.

visscher, Brabb. 43.

Aanm. Het door sommigen gebruikte Aalrups,

als naam van dezen visch, is slechts eene plompe

vertaling van hd. aalraupe. De ndl. naam is puitaal

of aalpuit.

AALRAAMNET, znw. onz., mv. -netten;

uit Aal en Raamnet. Soort van net, bestemd om aal

en paling te vangen, onder de vischtuigen genoemd
in art. 3 van het Regl. op de jayl en visscherij in

de prov. Groningen, van 13 Nov. 1854.

AALREEP, znw. m., mv. -reepen; uit Aal
eu Reep. Soort van zetliju voor de aal- en paling-

vangst, onder de vischtuigen vermeld iu het Regl. op

de jagt en visscherij in Overijsel, van 11 Nov. 1S54.

Korf en aelreep , strik en net

,

Op de vischvangst uitgezet.

smits, Bottesir. 08.

* AALRUPS. Zie de Aanm. bij Aalpuit.

AALSCHAAR, znw. vr., mv. -scharen; uit

Aal eu Schaar. Groote vork, met drie of vier platte

stalen tanden, die zelve aan de zijden zaagswijze

getand zijn, bestemd om aal eu paling te vangeu

;

hetzelfde als Aalgeer, Elger, Aalelger, in sommige

gewesten ook Tuuk genoemd. Het werktuig heet aal-

schaar, omdat de veerkrachtige tanden , als eene schaar

toenijpende, den visch beklemd houdeu. De aalschaar

wordt als vischtuig vermeld in de vischreglem. voor

N.-Brab., Z.-Holl., Overijsel en Groningen.

AALSCHOLVER, znw. m., mv. -scholvers;

uit Aal en Scholver. Zwemvogel van het geslacht der

pelikauen, gerekt van lijf eu hals, en met langen,

haakvormig gekromden bek, lat. carbo cormoranus.

Vroeger werden zij in Engeland , gelijk thans nog in

China, tot de vischvangst afgericht. Waarschijnlijk

had dit ook bij ous plaats, en is de naam daaruit te

verklaren. || De Aalscholver, iu Noord-Braband Rot-

gans genoemd, heeft ruim 30 duim lengte, schlegel,
l'ogels, 226.

AALSGEWEER, znw. onz., mv. -geweren.

Vischnet voor de aal- en palingvangst, in N.-Brab.

bekend. || De mazen der vischnetten mogen niet klei-

ner zijn dan 16 strepen. Hiervan zijn uitgezonderd de

aalszak , het aalsgeweer en de aalsfuik , Regl. op de

jagt en visscherij in N.-Brab., van 9 Juli 1852.

r.'\in. Aalsgeweer is blijkbaar hetzelfde woord

als hd. Aalwehr, ofschoon de beteekenis verschilt.

Aalwehr heet de afsluiting in een water, voor welke

de netten en fuiken voor de aalvangst worden ge-

plaatst, hetzelfde wat bij ons Aalstal genoemd wordt:

zie ald. In het ndd. wordeu die afsluitingen ware ge-

heeten (Brem. Nieders. Wtb. 5, 182). Verg. ags.

var, septum (ettm. 95), vanwaar eng. wear, sluisje,

duiker. De opvatting als vischnet is slechts eene bij-

zondere toepassing van het algemeeue denkbeeld van

weren, tegenhouden, afsluiten, dat in weer, geweer

ligt uitgedrukt.

AALSHUID, znw. vr., mv. -huiden; uit Aal

en Huid. Hd. aalhaut, deensch aalhud. Huid of vel

van den aal. Overdrachtelijk gezegd van zaken van

geringe waarde, in de uitdrukking

:

— Een koopman in aalshuiden (of -vellen) , die

geringe zaken doet. Verg. Aalsvel.

AALSKRUIK, znw. vr., mv. -kruiken; uit

Aal eu Kruik. De kruik of het nauwe achtereinde van

eene aalfuik, waarin de aal vastloopt. Zie Regl. op

de jagt en visscherij in N.-Brab., van 9 Juli 1852.

Verg. Aalkubbe.
AALSPEER, zuw. vr., mv. -speren; uit Aal

en Speer, vergel. Aalgeer. Verouderde benaming van

het vischtuig , dat thans Elger, Aalsteker of Aalschaar

genoemd wordt : „ Ael-gheer, el-gheer, acl-schere
,

ael-sperre, fuscina, tridens, instrumentum deutibus

mucronatum, quo anguillae collecte figuntur et capi-

untur," kil.

AALST. Zie Alst.

AALSTAL, znw. m., mv. -stallen; uit Aal

en Stal. Afsluiting in een water, met eene opening,

voor welke netten , fuiken of korven voor de aal- eu

palingvangst worden geplaatst. || In het Regl. op de

wegen en waterlossingen voor Drenthe, van 6 Juli

1837, art. 11, worden de aalstallen verboden.

Etyni. Stal heeft in dit woord de oude beteekenis

van plaats, in het bijzonder omheinde, afgeslotene

plaats, bij kil. septum. Verg. hd. stelle. Doch bij

deze beteekenis is de vorm van het mv., stallen, van

jongere dagteekening. De verbogen naamval luidde

oudtijds niet statte, maar met de volle a, stale. Ook
de afsluitingen in het water voor de vischvangst wer-

den stalen, vischstalen genoemd. Verg. Vischstal.

AALSTEEK, znw., m. en vr.; uit Aal en

Steek. Eigenlijk: Het steken of vangen van aal;

doch, bij uitbreiding:

1) ra., zonder mv. Het recht om aal te steken of

te vangeu. || Den aalsteek hebben, pachten, verpach-

ten, afstaan.

2) vr., mv. -steken. De plaats, welke met netten

ter aalvangst mag bestoken worden. || Hij heeft bij

zijn landgoed eene aalsteek aangekocht.

AALSTEKER, znw. ni., mv. -stekers; uit

Aal en Steker. Drie- of viertandige vork , bestemd om
aal en paling te steken, hetzelfde als Aalgeer, Elger,

Aalschaar: zie deze woorden. || De vischtuigen , waar-

mede de visscherij mag worden uitgeoefend, zijn: ze-

gens , schakels ..... clgers of aalstekers en soortge-

lijke , Regl. op de jagt en visscherij in Gelderl., van

20 Juli 1852, art. 4.
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AALSTREEP, znw. vt., mv. -strepen; uit

Aal en Streep. Eigenlijk: De donkere streep op den

rug van den aal. Overdrachtelijk: Dergelijke streep

op de ruggegraat van sommige vale paarden. || Over
de Ruggestreng, van de Maanen af tot aan den Staart,

een dergelijken (zwarten) of zogenoemden aal-streep,

chomel 2509.

AALSVEIi , znw. onz., mv. -vellen ; uit Aal
en fel. Vel of huid van deu aal. Overdrachtelijk ge-

zegd van zaken van geringe waarde, in de uitdrukking:

— Een koopman in aalsvellen (of -huiden), die

geringe zaken doet. Verg. Aalshuid.
AALSZAK, znw. m., mv. -zakken; uit Aal

en Zak. Vischnet om aal en paling te vangen. Het
Kegl. op de jagt en visschenj in N.-Brab., van 9

Juli 1852, verbiedt het gebruiken van den aalszak

,

molenzak en andere vischtuigeu iu de nabijheid van

watermolens, „tijdens de sluizen getrokken worden."

Zie een ander voorbeeld op Aalsgeweer.
AALT, znw. vr., als stofnaam zonder mv. In

den landbouw. Het vocht, dat uit de mest, vooral

uit koemest, sijpelt en insgelijks als meststof gebezigd

wordt. || De aalt wordt vergaderd in gemetselde put-

ten. Landerijen met aalt besproeien. Koe-aait.

Etym. De aalt wordt in Vlaanderen aal of

ale geheeten. Het zijn twee verschillende vormen van

een zelfde woord, het eerste door middel van eene

tandletter als achtervoegsel uit het laatste gevormd.

Verg. ags. ealu, ealo , met ealódh, ealddh. Zie ver-

der de etymologische beschouwing bij Aal (meststof).

AALTJE , iu de zegswijze Van Aaltje zingen.

Zie Aal (vrouwennaam).

A-AL-TOLLETJE , znw. onz., mv. -Mie-
tjes; uit A-al en Tolletje. Het eerste lid, A-al, be-

staat uit de letter A en Al, als znw. hetzelfde als

alles. Zeszijdig beeneu of ivoren tolletje, aan elke

der zes zijden gemerkt met eene der letters A (al),

B (bij), B (dubbel), A' (niet), 5 (zet) en T (trek),

te kennen gevende, dat men of den geheelen pot of

inzet trekt, of bijbetalen moet, of dubbel inzetten, of

niets trekt, of enkel inzetten moet, of eene eenheid

trekt. || Met het A-al-tolletje spelen.

Aanni. De dwaze spelling Aaltolletje , die men
hier en daar aantreft, maakt het woord geheel onver-

staanbaar.

AALVERSTORVEN, bnw., zonder trapp.

van vergel.; uit Aal, al, en Verstorven, deelw. van
Versterven. Door bredeko gebezigd voor Geheel
verstorven , afgestorven , dood ; overdrachtelijk voor

:

Tot de grijze oudheid behoorende.

Want ick en kan niet soecken
De ouwde zielen uyt de aalversturven boecken,
AU de geleerde doen.

Liedt-Boeck 2, 19.

AALVORMIG,bnw., zondertrapp. van vergel.;

van Aal en Vorm. Den vorm van eenen aal hebbende.

|| Aalvormige diertjes.

AALWAARDIG, aalwarig , bnw.; de trapp.

van vergel. -waardiger en -waardigst komen niet voor.

Etym. en lli»t. Het woord, in alle Duitsche

talen wijd verspreid , heeft allerlei wisselingen van
vorm en beteekenis ondergaan. Het had zijnen grond

in ohd. alawar (grapf 1, 91G), eene versterking van
Kar, waar, door middel van ala, al. Verg. Aal (al).

Al-waar, zeer waar, lat. verissimus , was dus de oor-

spronkelijke kracht. Daar het begrip van waar ten

nauwste verwant is met dat van goed, ernstig en

eenvoudig , liet het woord elke van deze drie opvat-

tingen toe. Het ohd. kende reeds alawari als goed
(benignus), ags. ealverlic in gelijken zin (grimm. Gr.

2, 577). De tweede beteekenis, die van ernstig, is

in de noordsche talen de gewone: onrd. alvara, ernst,

zw. al/vare, deensch alvor. In het mhd. gold de

derde opvatting: de eenvoud werd als het zegel der

waarheid beschouwd, en alicare nam de beteekenis

van eenvoudig aan. Nu was de weg tot eene nieuwe

,

en wel ongunstige verandering gebaand. Even als hd.

einfaltig en ons simpel, kreeg alwa>re allengs de ha-

telijke bestemming om onnoozelheid , zotheid ui dwaas-
heid aan te duiden (ben. 1, 27). In de 15de eeuw

onderging ook de vorm eene wijziging; door verplaat-

sing van deu klemtoon en verharding der w na de

liquida tot b, verliep mhd. alware tot alwer, alber,

nhd. albern.

— Een mul. aelwaer voor eenvoudig, simpel,

dwaas , laat zich wel niet aanwijzen ; de Teuth. ech-

ter, die aluwer met simpel, onnosel gelijkstelt, be-

wijst dat het woord in dien zin ook aan onze gren-

zen bekend was. Maar uit den grondvorm aalwaar

ontsproot het afgeleide aalwarig of, met de gewone
invoeging der d na r, aalwaardig. Deze wijziging

van vorm bleef niet zonder invloed op de beteekenis

:

het algemeene begrip van dwaasheid werd door toe-

passing op bijzondere gevallen nader bepaald. Zoo

ontstond de tweeledige opvatting, die het woord hier

te lande gehad heeft, ter aanduiding 1° der onbezon-

nenheid van den lichtzinnige, die in dwaze dartelheid

daarheenleeft ; 2° der dwaasheid van den knorrigen

kniezer en klager, van den gemelijke of verdrietige,

die het dwaze zwak heeft vau alles af te keuren , en

daarom ook een malle knorrepot wordt geheeten. De
eerste opvatting gold vooral in Brabant, Vlaanderen

en Zeeland ; het woord luidde daar gewoonlijk aal-

waardig of aalweerdig , en daarnevens kwam de vorm
auweerdig (kil.) in den zin van verdrietig in zwang.

In Holland , waar het veelal aalwarig luidde , was de

laatste opvatting de gewone; maar ook de andere be-

teekenis was er niet onbekend en bleef in de volks-

taal in verschillende gewijzigde vormen voortspelen.

In het Zuiden zoowel als in het Noorden leefde het

woord vooral in de 16de en de eerste helft der 17 de

eeuw. Van cats inzonderheid was het eene geliefkoosde

uitdrukking.

1) Onbezonnen, dartel, overmoedig, meest in toe-

passing op een weelderig of buitensporig leven, en

altijd gekleurd met een bijdenkbeeld van lichtzinnige

dwaasheid.

Gulsich, oncuysch, broodroncken , aelweerdigh.

A. BIJNS , 2 , 46.

En sijt niet opgheblasen , stuer, noch aelweirdich.

hoüwaert , De tier Wtertte , 166.

't Welvaren heeft de schuld dat Dirck aelwaerdigh is.

bciobïs 2, 272.

maer dit alwaerdig dier,

Dat Btrijckt gelijck een paeu, en is te bijster fier.

CATS 1 , 517.

Maer dit aelweerdig ding gaet buyten alle reden.

1 , 567.

Sal iemant, nacht en dag, sijn krachten spannen in,

Eo sijn aelweerdig wijf verslempen het gewin?
1, 164.

De gansche werelt treurt vermits den bangen tijt

;

Maer dit aelwaerdig pat-r dat is alleen verblijt.

2, 173.

laet jonge schotebollen,

Aelwaerdig, onbesuyst , en blint geüjck de mollen,
Gaen pronken achter straet.

1, 310.

De schepsels van den Heer sijn groote wonder-wercken

,

Die geen aelweerdig mensch na weerde kan bemercken.

1

,

334.

Neemt geit , aelwaerdig volk , en laet de schoonheyt varen.

2, 212.

Is 't niet een teldsaem ding met ons aelwaerdig leven

2, 83.
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Zoo spreekt cats elders van Pans aelweerdig volei

,

het dartele herdersvolk (2, 441), en wordt Paris bij

hem een aelwaerdig quant (2, 457), en Cupido het

aelweerdig kint van Venus geheeten (1 , 469). Zoo

klaagt hij over het aelwaerdig menschen breyn (2,

332) , het aelwaerdig hert (3 , 35) ; maar vooral over

het aelwaerdig vleesch , dat door zijne dartele en

dwaze lusten 's menschen ziel verderft.

Maer siet! 't aelweerdig vlees wil na de slimme baen.

1, 202.

Maer droefheyt is een toom voor ons aelwaerdig vleys.

2 , 485.

Dat mijn aelwaerdig vlees ontuchtig heeft gemalt.

2, 608.

Wat u aelwaerdig vleesch voor desen heeft bedreven.

3, 26.

2) Gemelijk, verdrietig, mistroostig, knorrig, met

een bijdenkbeeld van dwaasheid ; in welken zin aelwerech

reeds in 't mnl. voorkomt (Boerden 4, 8).

Aelwerige Arent die trock het ierste mes
Tuege Piete Kranck-hooft en Korselige Kes.

bredbro, Liedt-Boeck 1, 5.

Hoe aalwarich ben ick in mijn ghemeene sin

!

Roddr. en Alph. 36.

Wat weet ick of mijns ghelnck van 't aelwaerich disputeren ?

Zero!. 85.

't aalw'rich berisp dezes bet-weters slecht.

coster , Jiijrke-man 7.

Betweetster, 't schijnt ghy hebt een alewaar'ghe uur (d. i.

eene knorrige bui.) 10.

Ick en ghewen my niet tot alewarich grimmen.
23.

Dat u aelweerdig hooft soo verr' is ingenomen
Van al dit swaer gepeys.

CATS 1 , 195 (straks swaerhoofdigheit).

Hoe dus, aelweerdig volck .' heeft niemant lust te trouwen?
2, 212.

Elders zegt cats : „ Soo aelwaerdig als de walgende

siecken" (Voorr. v. d. Sinne- en Minne-beelden, 2); en

hiertoe behoort ook het schimpwoord aelwerighe sloof,

door rodenburgh (Ales. 25) op de booze wereld,

vol onrust en laster, toegepast.

— Nevens aalwarig werd , in de beide beteekenis-

sen des woords, ook een ww. aalwaren gevormd. Bij

plant, aelweren, „ineptire, lascivire", dartelen. In

Holland, waar de andere opvatting de meest gewone

was , gold aalwaren voor verdrietig of gemelijk kla-

gen, morren, knorren. |j Van dat geslaght zijnze, die

tegens 't gebodt aalwaaren, hooft, Henrikd. Gr. 114.

Ontrusten warrepaal, halstarrige en wrevele!
Hoe aal-waard uwen geest! wat beuslen zult gy revelen

!

oüdaan, Toneelp. 120.

Doch de oorsprong des woords was destijds reeds

duister. Hooft meende er warren in te zien: en zie-

daar vrij willekeurig een nieuw woord, aalwarren,

gesmeed , waarvan hij zich later bediende. || Daar de

lyftoghtmeester van Entes aanhief te aalwarren, boe

't krysvolk nocht betaalt, nocht van nooddruft ver-

zorght werd, N. H. 299. Gelyk — de geemelykheit

het zoekt, zelfs daar 't aan stoffe van aalwarren ge-

breekt, 318. Om met aalwarren schreede tot het be-

leidigben te maaken , 847.
— Even willekeurig als hooft hier te werk ging

in het smeden van aalwarren , deden het ook anderen

door nieuwe vervormingen van aalwarig. De bedorvene

uitspraak aalwalig , in verband met de beteekenis van

dartel, die ook in Holland nog voortleefde, lokte de

verbastering aalwelig uit , waarin men , als door een

onbewust etymologisch gevoel, de verklaring van die

beteekenis meende te vinden. Zoo spreekt six van
chand. van aalweelige hamen (bl. 267), en van een

vischje dat aalweeligh , lustig en tierig, in het water

dartelt (bl. 396). Nog verder gaande springt hij van

aalwelig over tot aalweelderig :

Myn soomer is in 't prilste bloeijen

,

Aalweelderigh en sterk in 't groeijen. (bl. 410.)

Schijnbaar een ander woord , als 't ware al-weel-

derig , maar inderdaad niets anders dan eene speling

met het gewone aalwaardig , die het vernuft des dich-

ters zich veroorloven kon, toen het allengs veroude-

rende woord, bij verzwakking van innerlijk leven,

zijnen inhoud begon te ontleenen aan de luimen der

schrijvers.

— Zoo is , omstreeks het midden der \"i^ e eeuw , het

woord in verwarring geraakt en allengs uit de schrijf-

taal verdwenen. Een der laatsten, die het (in navol-

ging van cats) gebruikten , was westerbaen , als hij

spreekt van

Een sot, aelwaerdigh dier, maer vriendelijck van oogen.

Gedichten 2, 22.

Na dien tijd schijnt aalwaardig bij geen schrijver

voor te komen. De uitdrukking adlweerdige boosheid

bij Mevr. bosb.-touss. (Lauern. 2, 296) is eene her-

innering uit de 17de eeuw.— In de volkstaal echter is het woord, in ver-

schillende gewijzigde vormen, niet geheel verdwenen.

Te Kortrijk geldt allewaardig nog heden voor onbe-

zonnen , uitgelaten, overdadig (Belg. Mus. 8, 167).

Ook in Holland is het in dien zin bekend : Jongen

,

leef toch niet zoo allewaardig met je jroerf(kleederen).

Spring niet zoo allewaardig met je geld om, d. i.

lichtzinnig , onbedacht. Ook wordt daar nog aalwerig

gezegd van het vee, dat dartel en vroolijk door het

veld springt. In Gelderland en N. -Brabant heet alle-

walig zooveel als onnadenkend , lummelig , dom , als

:

die aUewalige jongen ! die allewalige dwalm ! onna-

denkende dwaas!

Ook de andere beteekenis, die van gemelijk, ver-

drietig, heeft nog lang voortgeleefd. Voor eene halve

eeuw kende men in Holland nog de uitdrukking: ik

ben zoo allewaardig, zoo verdrietig, beroerd, in de

bepaalde opvatting van wee of misselijk.

— Over de ontwikkeling en den samenhang der

verschillende beteekenissen van aalwaardig , is breeder

gehandeld in de jager's N. Archief, 261—282.

AALWAARDIGHEID, aalwarigheid,

znw. vr., zonder mv.; van Aalwaardig, Aalwarig.

Zie Aalwaardig.

1) Onbezonnenheid, dartelheid, lichtzinnige dwaas-

heid, overmoed.

De moordenaer die Godt ierst met aelweirdicheyt

Blasphemeerde.
houwaert, De xier Wterste, 28.

2) Gemelijkheid , verdrietigheid , knorrigheid.

Daar grijz' aalwaarigheidt

Gaat zonder reen op gnorten.

hooft, Mengclw. 457.

AALWAREN. Zie Aalwaardig.
AALWARIG, AALWARIGHEID. Zie

Aalwaardig, Aalwaardiqheid.
AALWARREN. Zie Aalwaardig.
AALWEELDERIG. Zie Aalwaardig.
AALWEERDIG, AALWEERDIG-

HEID. Zie Aalwaardig, Aalwaardigheid.
AALWELIG. Zie Aalwaardig.
AALWERIG. Zie Aalwaardig.
AALWETE en aalwitte, znw. vr. ; bij kil.

muiier insi/iiens , i?iscia, ignava, inepta, onwijze,

onwetende, luie, zotte vrouw; verbasterde vormenvan

het oude awete en awitte , ten gevolge van onbekend-

heid met het ontkennende voorvoegsel «-. Zie A-,
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Awus en Amechtig, en verg. Aalmachtig. Aweii ,

Atcïtte , hier als persoonsbenaming toegepast, is te

vergelijken met mhd. awitze , onverstand, dwaasheid,

awitzen , van 't verstand beroofd zijn, ohd. awizzt'm
,

delirare (ben. 3, 794, grafe 1, 1104). Het woord
bestaat uit het ontkennende a- en ohd. wizi , mhd.
teitze, verstand, ulij. witz, geest, mnl. wet,-, van

uhd. wizan , mhd. wizzen, ons weten. -Aieitte staat tut

aioete als mnl. wittich tot welich. Het eerste is nog
over in verwittigen.

AALWETIG en aalwittig, bnw.; bij KIL.

insanus , instpiens, krankzinnig, onwijs; verbasterde

vormen van awetig en awittig , met het achten -;y

gevormd van het oude awete , awitte, onverstand.

Zie het vurige art. De verbastering ontstond uit onbe-

kendheid met het bestaan van het ontkennende en

bijna verouderde voorvoegsel a-. Zie A-, en verg.

Aalmachtig en Awus.
AALWITTE, AALWITTIG. Zie Aal-

WETE, AALWETIG.

AAM , znw. onz. , mv. amen. Ohd. dma en ó'ma

(graff 1, 251); mhd. ame en óme (beu. 1 , 28) ; nhd.
ahm, doch meestal ohm ; ofri. am (xiciith. 002);
deeusch ame, ahme; zw. am. Het is gr. apit] (em-
mer, ton), door het mlat. ama (du cange 1, 215)
in de Germ. talen gekomen ; in al de oudere talen

vr., doch in het nnl. onz., gelijk de meeste andere

namen van maten.

1) Oude vochtmaat, inzonderheid als wijnmaat be-

kend , houdende vier ankers ; mv. amen en aam , het

laatste bij een bepaald telwoord (of bij zooveel en
hoeveel , die een bepaald aantal onderstellen) , wau-
neer de gansche hoeveelheid als een geheel beschouwd
wordt. || Een aam olie. Die wijn zal op 120 gulden

het aam komen. In dit huis worden jaarlijks verschei-

dene amen wijn verbruikt. Drie aam Kijnsche wijn.

Twee en een half aam moezelwijn. Hoeveel aam van
dien wijn hebt gij nog over?

2) Houten vat of ton , houdende ongeveer een aam
vooht); mv. am™. || Vul dit aam aan, en zwenk het

ledige. Van dit onbruikbare aam zullen wij maar
brandhout maken. Ik heb eenige ledige amen, wilt gij

ze overnemen?
— Aanm. Ofschoon deze laatste betcekenis eigen-

lijk de oudste is, moet zij toch voor onze hedendaag-
eche taal als de tweede, afgeleide, beschouwd worden.
Het woord vereischte in deze opvatting oorspronkelijk

het vr. geslacht. Dat het onz. gebruikt wordt , be-

wijst dat het als eene abstractie van aam als maat
wordt opgevat.

AAMBEELD. Zie Aanbeeld.
AAMBEI, of aanbei, vroeger ook ambei en

anbei geschreven, znw. vr., mv. -beien, bijna uit-

sluitend in het mv. in gebruik. Ziekelijke zwelling

van aders aan het uiteinde der darmen aan den aars,

lat. haemorrhois; ook Takken, l'ijgpuisten en Speen
genoemd, benamingen ontleend aan den vorm, waar-
onder de aambeien zich uitwendig vertoonen. || Uit-

wendige, inwendige, blinde, droge, vloeiende aambeien.
Aambeien hebben. Aan aambeien lijden. Met aambeien
gekweld zijn. — Het pijnlijck' ghebreck , het welck wy
na de geleyckenisse Speen, Anbeijen, Tacken ende
Fijgh-puysten noemen , . . . en is niet anders als een

groote ende smertelijcke spanningh der Speen-aderen

,

uyt dick ende grof bloedt , als het w clcke ... die

kleync Aderkens in den Eyndel-darm uyt-reckt en

desclve als blauwe Tacken vertoont . . . , somtijdt- ge-

hjck een Vijge ofte Beye aen het Lichacm van buy-
ten uyt-hangeude, v. beverw. Schat cl. Onges. 2, 72.

By het uitbrengen der spuit tusschen de aambeien
heen, waaraan hy leed, bild. Gesch. d. Vad. 6,
254. Hy ovcrleedt . . . aan de kanki rige gevolgen

I.

eener kwetsinge, die hem, zeer met bloedige aeinbeien
gekweld, . . . was toegebragt, Bijv. op wagi.v
10, 11.

Kt> in. Aambei is een merkwaardig woord, iu

eeni der verwante talen bekend. Het lul. zegt gol-
dene ader, en evenzoo het deeusch gyldne aare

, zw.
gyllenader. Het tweede lid van aambei is blijkbaar
het gewone bei , hes, fr. baie: het ongemak draagt
li< ii naam naar den vorm waaronder het zich ver-
toont. Doch Int eerste lid is minder zeker. Hit eng.
emrods, emerods laat zich niet vergelijken: het is uit

hemorrhoids samengetrokken. Aan het voorz. aan valt

niet te denken; het wordt met geen znw. verbonden,
tenzij dit aan een ww. ontleend zij. Evenmin komt
lat. anus in aanmerking. Bild. (Verkl. Gesl. 1, 20)
verklaarde ambei, gelijk het woord vroeger ook luidde

,

als voedsterbes , van mnl. amme, voedster: het zou
dan een euphemismc zijn voor speen. Het speen of
de spenen was voorheen eene gebruikelijke benaming
voor het ongemak, en voor zoogspeen of moedertepel
zeide men ook moerbei, moederbei (zie vondel 4,
299). Doch indien de benaming op deze vergelijking
berust, waarom heeft men dan juist aan de speen van
eene voedster of min , en niet aan die van eene moe-
der gedacht? Het ware natuurlijker geweest, de kwaal
niet ambei, maar moerbei te noemen. Is de ver-
klaring van bild. dus niet bevredigend, eene andere
doet zich voor, die zouwei den vorm als de beteeke-
uis volkomen opheldert. Vermoedelijk mag men aam

,

am, vergelijken met onrd. ama, smarten, pijn duen
,

zeer doen; vanwaar ami , smart, pijn, ümun, ver-
driet, en ama, amu, de naam eener roosachtige huid-
ontsteking (erysipelas). Zie egilsson 13, 14, juns-
son 19 en 767. Ook ags. oma, rubigo , ignis sacer
(ettm. 10), schijnt hiertoe te behooreu. Duidelijk
voural spreekt zw. oma, pijn doen, «», pijnlijk, dat
bepaaldelijk van lichaamsdeelen (voeten, tanden enz.)

gezegd wordt en geheel met ons zeer gelijkstaat. Van
deuzelfden stam is waarschijnlijk ook ons aaml , de
zuchtige zwelling van den uier der koeien (zie Aamt),
alsmede ohd. a'mer, dolor (graff 1 , 597) , waar-
nevens ags. geómor, ohd. jamar, jdmer, mnl. ja-
mer, ons jammer. Aan onrd. amu, zw. om, be-

antwoordt ndl. aam, gelijk aal (bier) aan ags. ealu
,

zw. öl. Aam is dan de echte en oudste vorm , am de
verzwakte uitspraak. Aam wijst op het pijnlijke uf

ontstokene van het ongemak, bei op den uitwendigen
vorm: aambei is zooveel als een pijnlijk (of roosacli-

lig) besvormig gezwel.

AAMBEIENKRUID, /.uw. onz., als stof-

naam zonder mv. Uit Aambei en Kruid. Eene plant

behoorende tot het geslacht scrophularia; ook Helm-
kruid en Groot Speenkruid geheeten , scrophularia

nodosa. De benaming aambeienkruid ziet, evenals die

van speenkruid, op het gebruik, dat van dit kruid

in de geneeskunde gemaakt wordt of werd. Verg.

Aambei.

AAMBORSTIG, bnw., -borstiger, -borsligst

.

Kortademig, moeilijk en met beklemde burst adem-
halende in het algemeen, uit welke oorzaak ook; dus

niet een met engborstig en asthmatisch , waardoor
soorten van aamborstigheid worden aangeduid : zie het

volgende art. || Aamborstige lieden zijn spoedig vermoeid.

Hij, zeer aamborstig, kun de overigen up dien tucht

met volgen, en moest achterbhjv
i
n.

Etym. Niets schijnt natuurlijker, dan aambor-
stig, de benaming van een itf/vï/gebrek , van borst,

als lichaamsdeel, af te leiden. Maar die schijn is be-

drieglijk. Aamborstig heeft in den oorsprong niets met
dit borst te maken, maar is met het achterv. -ig ge-

vormd van aamborst, samentr. van ademborst , be-

staande uit Adem en het mnl. borste , borst, gebrek

2
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hetwelk thans buiten deze samenst. geheel is verou-

derd, maar oudtijds gebruikelijk was, als b. v.

:

Daer bleef raeuich doet van dorste,

Om dat hi waters hadde borste.

maerl. Alex. 5, 594.

Met dit borste of borst, van mnl. bersten, geber-

sten (ontbreken) , vormde men compos., als broolborst,

broodsgebrck , b. v. : „ Die rike vrede heeft broot-

borst", D. Doctr. 2, 509 var. Zie Mnl. Il'db. Even-

zoo is ademborst gevormd, hetwelk dus ademsgebrek

,

gebrek aan adem , beteekent. In 't ndd. heet de kwaal

nog amborsi , vanwaar het huw. amborstich , ambur-

stic/i , terwijl am daar bekend is nevens dm , adem

(KOSEG. 1, 314, verg. 303). Aamborstig is dus ei-

genlijk: die gebrek aan adem heeft. Nadat echter het

oude borst voor gebrek in onbruik geraakt was, gaf

de natuurlijke bijgedachte aan de borst of den boezem

lichtelijk aanleiding, dat niet meer het gebrek aan

adem op den voorgrond bleef staan, maar de voor-

stelling eener benauwde borst hoofdgedachte werd.

Daardoor werd de oorspronkelijke beteekenis min of

meer gewijzigd. Verg. Taalgids 1 , 254 vlgg.

AAMBÖRSTÏGHEID, zuw. vr., als naam

eener bijzondere hoedanigheid zonder mv. \ an Aam-
borstig. Kortademigheid, moeilijke ademhaling, uit

welke oorzaak ook ; dus ruimer van beteekenis dan

engborsligheid eu asthnia, eu deze als soorten on-

der zich bevattende, ofscboon oudtijds daarmede ge-

lijkgesteld, b. v. door van beverwijck: „By de

Grieckeu Asthutu, eu by ons ghemeenlijck Aemlor-

stig/ieydt of Engborstigkegdt gcnaemt, waer door

yemandt niet sondei hygen ende teutelen sijnen adem

kan halen," Schat d. Onges. 2, 31. || Aamborstig-

heid maakt volstrekt ongeschikt voor eiken aanhouden-

den zwaren arbeid. Zijne aamborstighcid hielp hem

vrij van den krijgsdienst.

AAMECHTIG-, AAMECHTIGHEID.
Zie Amechtig, Amechtigheid.
AAMT, zniï. vr., zonder mv., om de beteekenis.

Zuchtige zwelling van den uier, die zich bij de koeien

kort vóór het kalven niet zelden voordoet, en na het

kalven dikwijls zeer toeneemt en zich langs den on-

derbuik tot aan de borst uitbreidt. ||
Bij gezond vee

ziet men de aamt gaarne , omdat zij meestal eene goede

melkgeefster kenmerkt.

Etym. Vermoedelijk is aamt eene afleiding van

denzelfden stam, waartoe aam in aambei behoort.

Aamt is dan gevormd van aam, door middel eener

tandletter als achtervoegsel, op dezelfde wijze als aalt

uit aal ontstond. Zie Aambei en verg. Aal (mest-

stof). De oorspr. beteekenis van aamt was dus eeue

pijnlijke of gevoelige plek.

Afl. Aamtig.

AAMTIG, huw. Van Aamt. Van eene koe ge-

zegd, wier uier zuchtig gezwollen is. ||
Kortspeende

koeien, die zwaar aamtig zijn, zijn moeilijk te melken.

AAN, voorz. en bijw.; onl. an, mnl. ane , aen

,

an, in de volkstaal veelal an, dat ook bij vroegere

schrijvers zeer gewoon was. Eertijds was ook de ver-

lengde vorm anne in gebruik, als b. v. bij hooft:

annebad, annebiedf , anneblies , annegaan , annekla-

gen, anneloopen, enz. (Zie Vitl. Wdb. 1, 55). Hoe-

wel de oudnederl. psalmen steeds an hebben , moet

ane als de echte en oorspronkelijke vorm worden be-

schouwd, blijkens goth. en ohd. ana en gr. ara. In

het Saksisch en Friesch luidde het woord an , hd. an
,

ags. en eng. on ; in het Deensch en Zw. komt an

alleen in samenstellingen voor, die uit het ndd. over-

eenomen of naar hd. voorbeelden gevormd zijn.

I. Als voorzetsel.

Als voorzetsel heeft aan twee verschillende beteeke-

nissen, naar gelang het eene rust of beweging binnen

zekere ruimte, of wel eene beweging naar iets heen

onderstelt, welk onderscheid oudtijds ook door verschil

van den nv., dien aan regeerde, werd aangeduid.

In het eerste geval (I) drukt aan eigenlijk de be-

trekking uit van personen of voorwerpen , van wier

oppervlakte een gedeelte door iemand of iets wordt

aangeraakt. Stoot niet aan de tafel. Hij stak zich

aan eene speld. Niet altijd echter onderstelt aan , dat

er werkelijke aanraking plaats heeft, het drukt ook

de betrekking mt van voorwerpen, in wier onmiddel-

lijke nabijheid iets geschiedt. Hij woont aan de poort.

Zij stond aan de deur.

In het tweede geval (II) drukt aan de richting

eener beweging uit, en dan geeft bet te kennen, dat

zij zich uitstrekt naar een voorwerp, dat men zoekt

te bereiken. Zij roeiden aan land. Zend dit boek aan
zijnen eigenaar terug. Üok hier wordt niet altijd wer-

k' lijk bereiken of aanraken ondersteld; dikwijls slechts

het komen in de ounuddelhjke nabijheid van iemand

of iets. Op dit rumoer kwam hij aan de deur. Hij

geleidde mij tol aan mijne woning.

— l.-iiiin. In het mnl. strekte deze tweede betee-

kenis zich verder uit dan tegenwoordig, zóó zelfs

dat aen bijna geheel met naar of tot gelijkstond. B. v.

te vaenie an den coninc ; hi voer an kei/ser 01ten

;

hi rijt an Dariuse ; hi liep an hare. Zie Mnl. WdJ>.

Nog bij hooft leest men : „ Dolhain . . . toogh naa

Dilleuburgh . . aan den 1'rinse," N. H. 210.

— Alle overige beteekenissen van aan zijn slechts

bijzondere toepassingen of figuurlijke opvattingen der

beide genoemde hoofdbeteekenissen ; zoo ook die , welke

het voorzetsel krijgt, wanneer het dient om den datief

te helpen omschrijven.

— Van, dat scheiding en verwijdering te kennen

geeft , drukt het tegenovergestelde uit van aan , als

voorzetsel gebezigd.

«on-Ie. Aan regeert thans uitsluitend den 4den

nv., ook dan , wanneer het een eigenlijken 3den nv.

omschrijft. Zoo staan b. v. in de uitdrukking: Geef
dit speelgoed aan het kind en breng mijnen groet aan

zijne ouders, de woorden kind en ouders in den 4den

nv., ofschoon aan het kind en aan zijne ouders den

yden nv. omschrijven en gelijkstaan met den kinde

,

en zijnen ouderen.

In het mnl. regeerde aen, gelijk an nog heden in

'iet hd., bij de ww. die eene rust of eene beweging

binnen eene ruimte uitdrukken den datief, bij die van

eene beweging ergens heen den accus.; doch deze on-

derscheiding werd toen reeds zelden streng in acht

genomen, en hield in het nnl. geheel op.

— De woorden , welke aan als voorzetsel beheerscht

,

zijn natuurlijk uitdrukkingen van zelfstandigheden , te

weten zeikt, naamw. en zelfst. voornaamw. Aan komt

vóór deze woorden te staan , hetzij onmiddellijk , hetzij

voor de lidw., bnw. en voornw., die ze vergezellen.

Aan vergif sterven, aan den dood denken, aan een

eeuwig leven gelooven, aan goede zorg toevertrou-

wen, aan zijne wijsheid overlaten; aan hem, aan

dengene, aan iemand, aan wien, aan de zijnen.

— Aanni. Wanneer aan de bijw. van plaats: er,

hier, daar, waar, ergens , nergens en overal verge-

zelt, is het zelf ook een bijw. en staat het als zoo-

danig achter deze woorden: er aan, hier aan, ner-

gens aan, enz. Dergelijke uitdrukkingen hebben de

waarde van een voorzetsel in verbinding met een

zelfst. nw. of vnw.; b. v. Het gerucht was ook mij

ter oore gekomen; ik kon er echter geen geloof aan

slaan , d. i. ik kon geen geloof slaan aan het ge-

rucht. Eene waarheid, waaraan niemand twijfelt,

d. i. aan welke niemand twijfelt. Bezeer u hier niet

aan, d. i. Bezeer u niet aan dit vowwop. De bijw.

van plaats: er, hier, daar, enz. verkrijgen hier der-
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halve syntactisch de beteekenis van zelf*t. BW. en vnw.,

en het bijwoord aan de waarde van het voorzetsel

aan. Daarom is alles , nat geldt aangaande het ge-

bruik en de betekenis van het voorz. aan, ook toe-

passelijk op het bijw. aan in dergelijke uitdrukkingen

;

alleen de constructie verschilt. Wanneer aan onmid-

dellijk op hier, daar en waar volgt, wordt het aan

deze woorden gehecht : hieraan , daaraan , waaraan

.

Wanneer andere woorden tusschen belde treden, kan

de aanhechting natuurlijk niet plaats hebben: Daal
stoorde hij zich niet aan. Hier sloeg hij geen ge-

loof aan. Met er, ergens, nergens en overal wordt

aan nooit verbonden, ook niet, als het onmiddellijk

op deze woorden volgt; b. v. Twijfelt gij eraan? Is

hij met zijne vingers ergens aan geweest? Kom ner-

gens aa:i, enz.

Beteekenls.

I. Bij eene rust ofeene beweging binnen eene ruimte.

1) De grondbeteekenis van aan brengt mede, dat

het in de eerste plaats gebezigd wordt bij ww., welke

eene werking te kennen geven, die geheel of hoofd-

zakelijk in eene aanraking bestaat, als raken, tikken,

kloppen, voelen, tasten, grenzen, of die noodwendig

eene aanraking onderstellen, als trekken, plukken,

pluizen, krabben, snijden, hakken, knip/pen, schrap-

pen, vijlen, wrijven. Bij zidke ww. dient aan om te

kennen te geven , dat de werking zich tot een gedeelte

van het voorwerp of van zijne oppervlakte bepaalt,

en dat niet het geheele voorwerp aan de werking on-

derworpen wordt. || Hij raakte bij ongeluk aan den

trekker, en het geweer ging af. Raak niet aan die

deur, ze is pas geverfd. Er wordt aan de deur getikt.

Hij had aan alle deuren geklopt. Voel eens voorzich-

tig aan de punt van dien dolk. T^t niet aan dat

ijzer, het is nog heet. Stoot niet aan de tafel. Ne-

derland grenst aan België. Trek eens aan die schel.

ke pluist aan hare dekens. Krab niet langer aan

Jat puistje. Pluk niet aan dat velletje. Hoe lang zal

ineu aan dien boom hakken? Zij knipte zoo lang aan

het katoen, dat de geheele japon verkuipt was. Als

gij nog langer aan dien sleutel vijlt, zult ge hem ge-

heel bederven. — Een leeder was gestelt op der aerde,

wekker opperste aen den hemel raeckte, Gen. 28,

12. Maer indien sijue haut niet reyeken en kan aen

twee tortelduyven , Levit. 5, 1 1 . Palestina ... grensde

aan Sidon en Tyrus, v. d. palm, Sal. 1, 40.
— Aanm. Wanneer het geheele voorwerp aan de

werking onderworpen gedacht w ordt , dan wordt het

uitgedrukt door een zuiveren accus., zonder aan. || Hij

t op de schildwacht, maar raakte hem niet. Ik

zal hem eens op de vingers moeten tikken. Stokviscb

kloppen. Iemand Btooten. Touw pluizen. Appels pluk-

ken Zich eene woud krabben. Eene slede trekken.

Eene boterham snijden. Brandhout hakken. Eene punt

aan iets vijlen.

2) Bij uitbreiding van beteekenis wordt aan gebe-

zigd bij ww., die het maken of voortbrengen van iets

uitdrukken , om te kennen te geven , dat het niet op
eenmaal wordt afgewerkt, maar dat telkens slechts een

deel wordt vervaardigd , waarbij dus als het ware altijd

slechts een deel aangeraakt wordt.
|

Hij ,-chrijft aan

eene geschiedenis des vaderlands. Hij arbeidt aan eene

verhandeling. Zij bouwen reeds twee jaren aan die

kerk. Men graaft aan een nieuw kanaal. Hij begint

aan een brief. Hij is daaraan doende.

— Aanm. Wanneer de geheele voortbrenging bedoeld

wordt, blijft aan achterwege. || Eenen brief schrijven.

El ne kerk bouwen. Een kanaal graven.— In uitdrukkingen, die te kennen geven, hoe-

veel tijd aan de voltooiing van iets besteed is, bezigt

men over. || Hoe lang is over die kerk gebouwd? Over

dien brief heeft hij een uur geschreven. Over die ver-

handeling heeft hij eene week gearbeid.

3) Ook bij denken , herinneren
, gelooven , twijfe-

len , kennis hebben , gedachtig en indachtig zijn, geeft

aan te kennen , dat het voorwerp als het ware slechts

eventjes aangeroerd wordt. || Henk aan uwe belofte.

Herinner hem aan onze afspraak. Aan spoken geloo-

ven. Aan iemands eerlijkheid twijfelen. Kennis aau
iemand hebben.— Salomo . . . schijnt er nimmer aan ge-

dacht te hebben, v. p. palm, Sa/. 1, 40. Dat deze

aan deszelfs heimelijke ontrouw naauwelijks meer meende
te kunnen twijfelen, Sal. 1, 12. Het (oog) zoekt hein

.

...aanwien nogtans alles mij herinnert, v. n. palm,
Red. 1, 189. Myne liefde voor u is gegront op de

kennis, die ik aan uw karakter heb, wolff en deken,
Burg. 747. Indachtig aan zijn smart, bild. 2, 309.
— Aanm. Deze beteekenis van aan blijkt duidelijk .

wanneer men de genoemde gezegden vergelijkt met de

uitdrukkingen: Jets denken. Denken of bedenken dal

enz. Zich of iemand iets herinneren , de geheele zaak

te binnen brengen. Iets gelooven. Iets in twijfel trek-

ken. Iemand door en door kennen.

Vroeger zeidc men ook op deze wijze: manen aan

iets, voor aan iets doen denken:

Oock toen , als Afgezant , hy met de Heeren tradt

Ter poorte uit , om Oranje aen zijnen plicht te maeneu.
vondel 7, 7-ili.

4) Aanraking, als zij wat ruw geschiedt, verwekt

dikwerf terugwerking van het aangeraakte voorwerp.

Vandaar, dat aan soms dient om de betrekking uit te

drukken van een voorwerp, hetwelk bij eene aanra-

king of andere bewerking op het handelend subject

eene, meestal schadelijke, terugwerking oefent. De
ww. waardoor zulk eene werking uitgedrukt wordt,

zijn alle wederkecrig. || Zich kwetsen, zich krabben

aan iets. Zich aau een steen stooten, aan eene speld

steken, aan een mes snijden, aan een scherp werk-

tuig bczeeren , aan den muur schaven , aan een gloei-

end ijzer branden. Zich aan eenen last verbeuren

,

vertillen; zich aan eene spijs ziek eten, aan jenever

dronken drinken ; zich aan eene eer vergapen , zich

aan iemand vergrijpen, zich aan iets ergeren, zich aau

niets storen, zich aan iets bezondigen.

Hiertoe schijnt ook te behooreu de uitdrukking:

zich wreken aan iemand of iets. || Om sieh te wre-

ken aen hare vyanden, Esth. 8, 13. Het misbruik

van het edel geschenk der taal wreekt zich strengelijk

aan dien, die er zich in toegeeft, v. D. palm, Sal.

1, 74.

— Aanm. Wanneer de werking opzettelijk ge-

schiedt , wordt het voorwerp middel eu heeft dan met

hij zich. || Hij sneed, kwetste zich met een mes, stak

zich met eene speld.

•ii Dat aan bij wederkcerige ww. de oorzaak eener

schadelijke werking aanduidt, schijnt de aanleiding te

zijn, dat het bij benamingen van ziekten en ongemak-

ken wordt gevoegd om deze te kenmerken als de oor-

zaken van den toestand, waarin het subject verkeert.

|| Aan de tering sterven. Aan de mazelen zirk liggen

Aan aambeien lijden. Aan een ongemak wegkwijnen.

Aan de gevolgen eener ziekte bezwijken. Aan een

euvel mank gaan, meestal overdrachtelijk voor: Een

zedelijk gebrek hebben.

— De uitdrukking schuldig aan iets, b. v. aan

diefstal, moord enz. schuldig zijn, of verklaard wor-

den, schijnt insgelijks hiertoe te behooreu.

6) Bij ww. en andere uitdrukkingen, die kennen
en gekend worden beteekenen , wordt aan gevoegd

bij de benaming van de declen of handelingen des

voorwerps, die als oorzaken van het kennen, als ken

-

bronnen worden opgegeven. || Men kent den leeuw

aau zijnen klauw, deu boom aan zijne vruchten. Hij
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is keubaar aan een litteeken op zijne wang. Ik her-

kende hem aan zijne spraak. Blinden onderscheiden de

lieden aan hunne stem. Die tweelingen zijn alleen aan

de kleur van him haar te onderkennen. De aal en de

paling zijn het best aan den kop te onderscheiden. Ik

bemerkte zijne verlegenheid aan zijn stameren. Hij be-

merkte aan haar beven , dat zij niet geheel onschuldig

was. Ik zie het aan uw gelaat. Ik hoor het aan uwe

stem. — Men kan hen bijkans kennen aan hunne ge-

durige betuigingen, v. D. PALM, Sal. 1, 83.

7) Bij vasthechting of verbinding van twee dingen

heeft doorgaans eeue aanraking der oppervlakten plaats.

Vandaar, dat aan ook dieut om de betrekking uit te

drukken tusschen een voorwerp dat vastgehecht is of

wordt , en het andere , waarmede het is of wordt ver-

bonden. In dezen zin wordt aan gebezigd bij de ww.
hechten, vasthechten, binden, vastbinden, knoopen,

plakken, lijmen, nagelen, spijkeren, spelden , naaien,

kleven, smeren, strijken; — zich houden, vasthou-

den , klemmen , vastklemmen en dergelijke.
1

1 Eenen

gevangene aan eenen boom binden. Iemand aan het

kruis nagelen , hechten. Een naambordje aan den deur-

post spijkeren. Knoopen aan eenen rok zetten, naaien.

Een touw aan eenen ring knoopen. Eene bekendma-

king aan den muur plakken. Eenen gevangene aan

banden leggen, aan boeien sluiten. Verf aan den wraud

strijken. Boter aan de galg smeren. Het arme schaap

klemde zich aan den hals zijner moeder. Hi, ontstelde

zoo, dat hij zich aan een boom moest vastbonden. —
Mijne tonge kleve aen mijn gehemelte, Ps. 137, 6.

— In denzelfden zin wordt aan ook gebezigd ter vor-

ming van bepabugen van wijze, die eene verbinding

of vasthouding onderstellen. || Hij droeg een korfje

aan den ara. Zij giug met een kind aan de hand.

Hij hield het paard aan de manen vast.

— Scheepst. Aan den grond zitten, met een schip

vastzitten op eene bank of droogte.

— Eene figuurlijke verbinding wordt door aan uitge-

drukt in: zich aan iemand houden, zijne woorden ge-

looveu , zijnen raad volgen. Zich aan iemand vasthou-

den, op hein vertrouwen, zijne hoop stellen. Iemand
aan zich verbinden, verplichten. Geloof hechten,

slaan , aan iets. Zich aan iemand of iets aansluiten.

Iemand of zich aan iets wennen
,
gewennen. Aan iels

gewend, gewoon zijn. Aan iemand verwant ,vermaag-

schapt zijn, enz. || Die gewoonte is eigen aan alle kust-

bewoners. — Aan zijne manier van reizen bijzonder

eigen, v. D. palm, Sal. 1, 17. Vermaagschapt aan de

Schultensen, Sal. 1, 77. Die... aan dien tooverdrank

,

gelijk de Oosterling aan zijnen opium , zich gewend

heeft, Sal. 1, 74. Voordeelen, aan ware opregtheid

verknocht, Sal. 1, 81. Klanken, zonder gaping of

duisterheid, aan elkander vlechten, Red. 1, 27. Alle

die fraaje verhandelingen en geschriften. . , die hij

uageschreeven , erbarmlijk aan elkander geknoeid, of

zelf uitgedacht heeft, wolff en deken, Wildsch.

2, 47.
— Zegsw. Aan iets vast zijn, er aan vast zijn,

bij verkorting ook er aan zijn, aan of tot iets ver-

bonden zijn , ten gevolge eener handeling waaruit eene

verplichting voortvloeit. || Hij is aan dien koop vast.

Gij hebt het beloofd , nu zijt gij er aan vast. Hij heeft

die vrouw getrouwd , nu is hij er aan , en kan er

niet meer af.

Bij uitbreiding ook
— Er aan zijn , er aan vastzitten , er mede ge-

schoren zitten, het beet hebben. || Hij is er aan, hij

is leelijk gefopt.— Aan een huis zijn of— staan , tusschen de eerste

en tweede veiling als voorloopige kooper beschouwd

worden. || Het huis is gisteren in opbod gebracht.

Wie is er aan?

Uit dezelfde opvatting is ook te verklaren de
— Zegsw. Daar is niets (weinig enz.) aan, eigen-

lijk : Daar is niets aan vast , niets mede verbonden

;

in dubbele opvatting:

a) Daar is niets aan verbonden , dat de aandacht

verdient , dus Dat heeft niets te beduiden , dat is niets

waard. || Gij kunt dat boek best ongelezen laten: er

is niets aan. Ik heb de geheele verzameling bekeken,

maar er is niet veel aan.

b) Daar is niets aan verbonden , dat moeite of be-

zwaar kost, dus Dat is niet moeilijk, dat is geene

kunst. || Kunt gij wel over die sloot springen ? Wel,
daar is niets aan. Dat schijnt een heele kunst, maar
wèl beschouwd is er weinig aan.

— In beide zinnen zegt men ook: er niets (iets

enz.) aan vinden, oordeelen dat er niets (iets) aan is.

|| Ik vind er niets aan. Hij vond er niet veel aan.

Vindt gij er iets aan?
— Ook drukt aan eigenlijke of figuurlijke verbin-

ding uit bij het ww. toevoegen en de ww. van maken
en vervaardigen , wanneer men te kennen wil geven

,

dat aan het vroeger bestaande iets nieuws wordt toe-

gevoegd. || Eenige woorden aan een gezegde, een

aanhangsel aan een werk toevoegen. Eenen vleugel aan

een huis bouwen. Een afdak aan eenen muur timme-

ren. Eeu einde aan iets maken.

— De beteekenis van schijnbare aaneenhechting heeft

aan in den
— Scheepst. Aan elkander, van twee voorwerpen

gezegd , die , uit hoofde van het standpunt waaruit zij

van het schip gezien worden, schijnen tegen elkander

te staan en elkander te raken, terwijl het eene zich

werkelijk op eenigen afstand vóór het andere bevindt.

8) Ook passen wordt, zoowel figuurlijk als eigenlijk

genomen , als aanhechting of aansluiting beschouwd en

met aan verbonden. || Dit stuk past niet aan dat.

Een hoog woord te voeren past niet aan jongelieden.

Beantwoorden, in den zin van overeenstemmen met

,

is een fig. passen en heeft daarom insgelijks aan bij

zich. || Hij beantwoordt niet aan de verwachting. — Die

volkomen aan al zijne pligten beantwoordt, v. d. palm ,

Sal. 1, 53. Om aan deze bestemming te beantwoor-

den, Sal. 1, 33.

9) Daar aan niet slechts aanraking, maar ook de betrek-

king van onmiddellijke nabijheid te kennen geeft, dient

het ook om uitdrukkingen te vormen, die de plaats

bepalen waar iets voorvalt of gelegen is. || Dit ge-

beurde aan de deur; wat binnenshuis voorviel, weet

ik niet. Hij woont aan de poort. Hij stond aan den

oever te kijken. Het volk verzamelde zich aan het

paleis. Amsterdam ligt aan het IJ. Hij heeft een huis

aan den zeedijk. Zijne woning staat aan den voet van

eenen heuvel. Aan iemands linkerzijde staan. Aan Gods

rechterhand zitten. Aan iemands zijde sneuvelen. Aan
gene zijde der rivier wonen. Aan de tafel zitten, in

de onmiddellijke nabijheid der tafel zitten. Aan tafel

zitten , overdrachtelijk : Zijn middagmaal doen. Zich

aan den disch zetten, zich neerzetten om te eten. Hij

had jaren lang aan den lessenaar gestaan , was lang

op een kantoor werkzaam geweest. Aan den weg tim-

meren , eigenlijk : Dicht aan den weg een gebouw zet-

ten. Hij is geplaatst aan de burgerschool. Hij is be-

noemd aan het gymnasium. Hij verkeert aan het hof.

— Dat zij aan een Hof werden opgesteld, v. i>. palm ,

Sal. 1, 68. Hy zat aan 't strand en treurde, bild.

2, 311. 'k Zal sterven aan uw zij', 2,393. Nukuielt

men aan zijn voeten, 2, 389.

— Scheepst. Aan den wind liggen, zoo na moge-

lijk bij den wind liggen. Aan lij, op de bjzijde. Aan
wal zijn, blijven, op het land zijn, blijven. Aan
boord zijn, blijven, op het schip zijn, blijven.

— Tot de hier bedoelde plaatsbepalingen behooren ook
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de uitdrukkingen met aan, voorafgegaan van tot,

welke dienen om te kennen te geven , dat de ruimte

in de nabijheid van zeker voorwerp moet beschouwd
worden als de grens van eene beweging , ccue hoe-

danigheid of eenen toestand , of van eene werking , die

overdrachtelijk als beweging opgevat wordt ; als het

punt . waar de beweging of hoedanigheid ophoudt.

|| Tot aan de rivier. Iemand tot aan het schip ver-

gezellen. Zij geleidde den moordenaar tot aan het scha-

vot. Het glas was tot aan den rand toe vol. De hui-

zen stonden tot aan de tweede verdieping in het wa-

ter. Tot aan het einde toe volhouden. Iemand tot aan

zijnen dood toe onderhouden. Tot aan zijne meerder-

jarigheid bleef hij van haar afhankelijk. — Tantalus,

tot aan den hals in 't nat, bild. 2, 341. Van Hi-

gons pckelwel tot aan des Gezers bron, 2, 390. Hoc
vergenoegd zullen nu hunne dagen tot aan hun einde

voortloopen! v. d. palm, Sal. 1, 11.

In alle dergelijke mtdrukkingen moet aan met zijne

beheersching te zamen genomen als een geheel worden
beschouwd, door tot geregeerd. Vergelijkt men tot —
(laar, tot— her, tol—waar, tot—hoever, dan ziet men

,

dat tot niet bij aan behoort, dat men niet aldus

te scheiden heeft : tot aan— de kerk , maar tot —
aan de kerk, waarin aan de kerk de waarde heeft

van de ruimte in de nabijheid der kerk.

Uit dit gebruik van tot aan ontwikkelde zich de

— Zcgsw. Ergens aan toe zijn, d. i. tot aan iets,

tot aan een zeker p/'nt gekomen zijn, derhalve Ge-

komen zijn tot aan het punt , waar men eene hande-

ling kan aanvangen. || Ik ben er nog niet aan toe,

nog niet zooverre gevorderd. Wanneer zult gij er aan

toe zijn om uw ciamen te doen?

10) Daar aan de betrekking van verbonden of vast-

gehecht zijn of van nabijheid uitdrukt . strekt het

ook, buiten verband met eenig ww., ter vorming van

attributieve (bijvoeglijke) plaatsbepalingen van voor-

werpen , die zich a) aan de oppervlakte , of b) in de

nabijheid van iets anders bevinden.

a) || De ring aan uwen vinger. De schilderijen aan

den wand. Geen lid aan zijn lichaam. Het bordje aan

de deur. De versierselen aan den schoorsteen. Het
spinrag aan den zolder.

b) || Het huis aan den dijk. Frankfort aan den

Mein, aan den Oder. Het dorp aan de grenzen. De
steden aan den spoorweg. Hij is leeraar aan de bur-

gerschool, student aan de Academie, commies aan het

postkantoor, beambte aan het ministerie , enz. — Groo-
ten en beambten aan een Oostersch hof, v. d. palm,
Sal. 1, 15.

11) Aan staat ook, uit hoofde van de mindere be-

paaldheid zijner beteekenis , bij benamingen van deelen

,

om uitdrukkingen te vormen, die het deel aanwijzen,

waarin of waaraan eene hoedanigheid van het geheel

gezeteld is , of waaraan , -in , of -bij eene werking
geschiedt, die het geheel doet of lijdt. || Mank zijn

aan eene heup. Kreupel zijn aan beide voeten. Lam
zijn aan de rechterzij. Blind zijn aan één oog I

oud mes, aan den rug zoo scherp als aan de snede.

Een bisschopsstaf is aan het boveneinde krom. Ken
schermdegen moet aan de punt stomp zijn. Die soort

van vogels is wit aan den hals en aan den buik De
zakdoek was aan de tippen geborduurd. De berg is

aan den voet beplant, maar kaal aan den top. Pijn

aan de eksteroogen
,
jeukte aan de voeten , eene wond

aan het been , eene zweer aan den vinger , een littee-

ken aan het voorhoofd hebben. De bende had een be-

kenden booswicht aan het hoofd. Iemand aan den arm
stooten , aan den schouder tikken , aan het hoofd

kwetsen, aan de hand wonden, aan het oog bezeeren.

12) .Va aan het voorgaande komt het gebruik van

aan bij woorden , die een geheel aanduiden , waarvan

een gedeelte eene werking ondergaat, zoodat het ge-

heel slechts gedeeltelijk in de werking betrokken wordt.

|| Aan een werktuig iets verbeteren, een deel, of een

gedeelte der inrichting van dat werktuig verbeteren.

Iets aan iets veranderen, wijzigen, bederven, ver-

knoeien , herstellen. Aan die machine moet veel hersteld

worden; zorg, dat gij er niets aan verknoeit. Aan die

zaak is niets meer te veranderen. Zou er niets aan
te doen zijn ? Deel hebben aan iets. Hij heeft deel aan
die ondernenüng.

— Op dezelfde wijze dient aan bij de ww., die een

zien of gewaarworden l; kennen geven , om den per-

soon of de zaak aan te wijzen
, die eene hoedanigheid

bezit uf eene werking verricht , welke gezien of waar-
genomen wordt. || Ik kon niets aan hein bemerken

,

dat ontroering verried, geene verandering van stem

of gelaatskleur, geene beving of iets dergelijks. Iets

aan iemand zien , bemerken , bespeuren , opmerken
,

waarnemen. Aau den doode waren geene sporen van
ondergane mishandeling te zien. — Elk zal dit aan
zich zelven op onderscheiden tijden bespeuren , v. n.

palm, Sal. 1, 38.

— De uitdrukkingen met hebben in den zin van ge-

nieten of ondervinden : Iets aan iemand of aan iets

hebben, zijn mede op deze wijze te verklaren. || Aau
iemand eenen beschermer hebben, eenen beschermer

hebben , die gelegen is in zekeren persoon. Aan iemand
eenen vader, vriend, weldoener, steun hebben. Hij

heeft aan hem eeu hartelijk en trouw vriend. Behagen
aan iemand hebben. Welgevallen aan iets hebben. — Hij

had ook zo een proefsteen niet voor zijn geduld (als

ik aan u heb) aan zijn' Oom, wolff en DEKEN,
Iflldsch. G, 119.

— Hiertoe bthooren mede de uitdrukkingen vreugde of

droefheid aan iemand of aan iets beleven of — zieti

,

in den zin van ondervinde?t , dat nagenoeg hetzelfde

als hebben beteekent. || Hij heeft veel vreugde aan

zijnen zoon beleefd. Moogt gij nimmer smart aan haar

beleven !
— Ik hoop dat ik aan hun , in het andere le-

ven, nog veel vreugds zien zal, wolff en deken,
Blank. 3, 136.

— Uit dit gebruik van aan verklaart zich zijne

overdrachtelijke beteekenis bij de woorden , die ge-

brek of overvloed te kennen geven. || Gebrek aan

verstand
,

gebrek dat gelegen is in het verstand.

Gebrek aan moed. Overvloed aan geld. Rijk zijn aan

deugden , rijkdom hebben , in deugden gelegen. Arm
aan goed. Het ontbreekt hein aan beleid, hij heeft

een gebrek, en dal ligt in beleid. — Gebrek aan

ijver, v. d. palm , Sal. 1 , 38.

— Ook de spreekwijzen als een gulden aan centen en

dergelijke moeten op dezelfde wijze worden verklaard.

Eenen gulden aan centen hebben beteekent de gelds-

waarde van eenen gulden bezitten , gelegen of bestaande

in centen. || Daar ligt honderd gulden aan rijksdaal-

ders. De vermoorde had eene groote som aan bank-

papier bij zich gehad. Hij kocht voor duizend gulden

aan meubels, voor honderd gulden aan boeken. Hij

koopt zich arm aan schilderijen.

— Ter uitdrukking van dezelfde betrekking . namelijk

hit zich bevinden van het voorwerp der werking bij

of in eenen persoon of eene zaak , werd aan voorheen

gebezigd in eene reeks van thans verouderde spreek-

wazen bij ww. als krijgen, verkrijgen, bejagen en

andere, die een ontvangen of verteert rn te kennen ge-

ven. Thans wordt daarbij veelal van gebezigd. || De

verlossing de- Heeren van Haamsteede aan den Prins

te verwerven, hooft, N. H. 450. Hem... dii

aan de Staaten bedongen had , 510. Een beeter aan

Godt te hoopen, 241. En erft die winst aen (van) zoo

veel weenwen, vondel 4,393. — Zie talrijke voorbeel-

den in Mnl. IVdb. Dit verouderde gebruik heeft alleen
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stand gehouden bij otUleenen. || Iets aan iemand ont-

leenen. Dat beeld is aan Bilderdijk, die uitdrukking

aan Van der Palm ontleend.

13) Aan beteekent onmiddellijke nabijheid en aan-

raking, figuurlijk opgevat, bij de ww. die het bezig

zijn met eene werking te kennen geven. De werking
wordt alsdan beschouwd als het voorwerp , dat men
aanraakt en behandelt, en wordt daarom uitgedrukt

door een abstract znw., hetzij door een eigenlijk sub-

stantief, hetzij door een gesubstantiveerden infinitief.

|| Aan het werk zijn, bezig zijn. Aan den brand zijn.

Aan den gang zijn. Aan het smelten, rotten, groeien,

bederven zijn. Het water is aan het wassen, aan het

vallen, aan het staan. De kleine is duchtig aan het

morsen. Ben je daar weer aan het kwaadspreken? —
Hy is tegenwoordig zoo druk aan (het studeeren voor)

zijn examen, beets, Cam. Obsc. 1, 7.

De kindsheirt aan 't glijen — de jongheid vol vreugd!
Aan 't hollend gedartel de hollende jeugd

!

VAN ALPHEN 1 , 37.

14) Het bezig zijn met iets , aan het schrijven ,

nan het lezen, aan het werlc zijn, is een toestand

van den werkenden persoon. Vandaar, dat aan in de

uitdrukkingen Er aan zijn en Er aan toe zijn dient

om in het algemeen het begrip van eenen toestand te

verwekken, waarvan de gesteldheid door een bijw. als

goed, beter, best, wel, kwaad, slecht, erg enz. na-
der bepaald wordt. || Nu hij geërfd heeft, — dien

post. gekregen heeft , — is hij er zoo kwaad niet aan toe.

üe zieke is er erg aan toe. — Onze vaderen... ik

vraag je of ze der zoo veel slechter aan waren dan
wy? beets, Cam. Obsc. 1, 44.

Hadd' ick eertijds konnen ra'en,
'k Waerder nu niet qualick aen.

HDYGENS 1 ,
726*.

In de uitdrukkingen er aan en er aan toe betee-

kent aan eigenlijk verbinding, het vast zijn aan iets,

dat niet genoemd, maar slechts door het onbepaalde
er vertegenwoordigd wordt. De goede of slechte toe-

stand wordt dan gedacht als het uitvloeisel uit die be-

trekking of verbiuding. Verg. § 7.

15) Dezelfde betrekking van nabijheid beteekent aan,
wanneer het dienen moet om bij de ww. zijn, staan,
liggen, de verplichting of de mogelijkheid tot het doen
van iets, of de schuld, dat iets geschiedt , uit te druk-

ken. De betrekking wordt hier eehter omgekeerd en

de verplichting , mogelijkheid of schuld in de nabijheid

van den persoon gedacht.
|| Het is aan u te beoor-

deelen, wie gelijk heeft. Het staat aan u te beslissen,

het geschil uit te maken, hier te bevelen, enz. Het
ligt aan u , niet aan haar. Het is aan u om te. spelen.

De beurt om te spelen is aan haar. — Nu is de beurt

aan hem, nu moet hij arbeiden, v. j>. palm, Sal. 1, 47.

16) Aan tusschen twee zelfde znw. vormt met deze
bijwoordelijke uitdrukkingen van wijze, die a) verbiu-

ding of vereeniging, b) onmiddellijke opvolging van
dezelfde soort van voorwerpen te kennen geven.

a) || Arm aan arm wandelen. Men bond het vee

kop aan kop. Zij werden rug aan rug gebonden en
zoo verdronken. — Ende Simson gingh henen eude
vingh drie hondert vossen ; ende hy nam fackelen , ende
keerde steert aen steert, ende deed eenen fackel tus-

schen twee steerten, Richt. 15, 4.

b) || Boek aan boek uitlezen, het ééne boek straks

na het andere. Dag aan dag. Jaar aan jaar. De
vijand heeft het land platgeloopen , dorp aan dorp
verbrand.

Hy ijlt terstond door nette straat aan straat.

bild. '2, 44n*.

Een kloeke hen , die ei aan ei

Met onvermoeiden ijver lei

TOLLENS 7, 41.

— Vooral gewoon is aan op deze wijze bij de la-

gere telwoorden en het znw. paar, ter aanduiding der
gelijkmatige afdeeling, waarin de onderdeelen eener
gezamenlijke hoeveelheid onmiddellijk op elkander vol-

gen. || Zij naderden twee aan twee. Zij wandelden
drie aan drie. Schaart u vijf aan vijf. Wij gingen
paar aan paar.

17) Tijd wordt als ruimte gedacht en voorgesteld;

alle uitdrukkingen , die eenen tijd bepalen , zijn slechts

figuurlijke toepassingen van plaatsbepalingen. Gelijk

nu aan, vergezeld van den naam eens voorwerps,
dient om de plaats aan te wijzen, waar iets zich be-
vindt, of iets voorvalt, zoo werd dit voorzetsel ook
gebezigd om met de benaming van eenen tijd eene
tijdsbepaling op de vraag wanneer? te vormen. || Aen
den sevensteu dagh sal den Heere een feest zijn, Exod.
13, 6. Ende het is geschiet aen den tweeden nacht,
4 Esdre 5, 16. Maar als men kort daaraan by men-
schen komt, wolff en deken, Blank. 2, 316.

Om aen den Joncxsten dach te richten alle volcken.

Z. Kachleg. 3, 54.

Eens , aan den avond van mijn leven.

Ev. Ges. 180, 5.

Dit gebruik begint echter te verouderen ; alleen de

uitdrukking Morgen aan den dag voor Morgen, zon-

der uitstel, is nog zeer gebruikelijk.

18) Om dezelfde reden als boven (zie § 9) helpt

aan in verbinding met tot uitdrukkingen vormen , die

het tijdstip bepalen , tot hetwelk een toestand of wer-
king duurt, en die derhalve antwoorden op de vraag
Tot wanneer?

|| Tot aan den avond werken. Tot aan
den morgenstond zitten te spelen. Tot aan het einde

der vorige eeuw. Hij bleef zijne gelofte getrouw tot

aan zijnen dood toe.

Aam-i. Het in België gewone gebruik van aan bij

prijsbepalingen , als b. v. dit boek wordt verkocht aan
v 'jf franken ; het verschijnt in vijf afleveringen

,

elke aan een franc , enz., is een stootend gallicisme,

op gecnerlei wijze met het begrip van ons aan over-

een te brengen. De echte ndl. uitdrukking is voor of

tegen ; het laatste , waar sprake is van de onderdeelen

van een geheel, dat stuksgewijze, bij kleinere maten,
gewichten of afdeelingen, verkocht wordt. Zie bij

Voor.

II. Bij eene beweging in de richting naar een doel.

19) De tweede grondbeteekenis van aan bestaat

daarin, dat het een voorwerp kenmerkt als het doel,

waarheen eene beweging gericht is , hetzij om dat

voorwerp te bereiken en aan te raken , hetzij om
slechts in zijne nabijheid te komen, een verschil dat

evenwel, vooral bij overdrachtelijke opvattingen, niet

altijd te bepalen is. || Kunt gij aan den zolder rei-

ken? Ik ga eens aan de deur, om een luchtje te schep-
pen. De vrouw des huizes kwam zelve aan de deur.

Aan de poort gekomen , namen zij afscheid. Toen de
lijkstoet aan het kerkhof genaderd was. Aan het strand

aanspoelen. Zich aan het ministerie vervoegen, naar
het gebouw gaan, waar de verschillende bureelen zijn.

— Scheepst. Aan wal gaan, komen, op het land

gaan, komen. Aan boord gaan , komen, brengen, enz.,

op het schip gaan , komen , brengen. Het roer aan
boord leggen , de roerpen tegen boord leggen en daar-

door aan het roer eene richting geven , zoo na mo-
gelijk aan die der loodlijn op de kiel. Elkander aan
boord loopen, met het eene schip tegen het andere
geraken. Een schip aan boord leggen, met zijn schip

tegen een ander komeu om het te enteren, met eene
sloep tegen een schip komen te liggen.

— Overdrachtelijk wordt eene beweging naar een zeker

punt. te kennen gegeven in verschillende uitdrukkingen

:

|| Uw verhaal nadert aan het ongeloofelijke , is bijna on-
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geloofelijk. Dit komt na aan hetgeen uw broeder gezegd

heeft, nader! er toe, is nagenoeg hetzelfde. Iemand

aan zijn einde brengen, hem tot aan zijnen dood

onderhouden , of oorzaak ran zijnen dood zijn. Zich

wenden aan , beter tot iemand , hem om inlichting

,

raad of ondersteuning vragen.

Hetzelfde begrip van naderen, in de nabijheid ko-

men en aanraken , zoowel figuurlijk als eigenlijk opge-

vat, ligt ten grondslag aan de

— Zegsw. Jan elkander raken of geraken, en Aan
elkander brengen, handgemeen worden of maken, in

twist komen of brengen. || Zij waren aan elkander ge-

raakt, doch werden spoedig gescheiden. Zij hadden

geen kwartier gepraat, of zij raakten aan elkander.

Uwe kwaadsprekendheid brengt alle menschen aan

elkander. — Dat gy overal kwaad zaad zaait, en de

heele waereld nog eens aan elkander zult brengen,

wolff en DEKEN, Blank. 2, 142.

— Aanin. In uitdrukkingen als tot aan de rivier,

lot aan de kerk enz., die steeds eene eigenlijke of fi-

guurlijke beweging onderstellen , ziet tot , niet aan , op

de beweging; zij behooren dus niet tot deze rubriek.

Zie boven, $ 9.

20) Het komen in de nabijheid van iets wordt figuur-

lijk toegepast op het in bezit geraken van iets. Van-

daar, dat komen aan soms de beteekenis heeft van eigen-

dom Korden van iemand, en van eigenaar worden

van iets. || Die erfenis komt eenmaal aan u, d. i. zij

vsordt eens uw eigendom . Al die goederen moeten aan

haar komen. Hoe komt hij aan al dat geld en goed?

hoe is hij er eigenaar van geworden? Hoe komt hij

aan die grillen? Op deze wijze is hij aan die nauw-

keurige kennis gekomen.

De betrekking van bezit wordt ook door aan uit-

gedrukt in aan zich trekken. || Al die goederen heeft

hij wederrechtelijk aan zich getrokken.

Hiertoe behoort ook de figuurlijke

— Zegsw. Iemand iets aan de hand doen of —
geven , eigenlijk Iets dicht bij zijne hand brengen , zoo-

dat hij het slechts heeft aan te vatten om het te kun-

nen gebnüken; figuurlijk Hem iets aanwijzen, dat als

het ware onder zijn bereik ligt, en dat hij zich ge-

makkelijk verschaffen kan. || Hij gaf hem een geschikt

middel aan de hand om zijn doel te bereiken. Kunt

gij mij ook een goeden oppasser aan de hand doen?

— Omdat zij ons een... treffend denkbeeld aan de

hand geeft, v. d. palm, Sal. 1, 3.

21) Aan dient insgelijks om de betrekking uit te

drukken van eenen persoon of eene zaak tot eene niet

transitieve werking , waarvan zij niet als voorwerp ge-

dacht worden , maar als iets , dat toch door de wer-

king bereikt wordt, waarin zij als het ware eindigt:

eene betrekking, die ook door tot wordt uitgedrukt.

|| Aan iemand schellen , roepen. Roep eens aan de meid

,

lol de meid. — Toen vroeg hy om een bybel ; ik schelde

aan de meid , en die bragt ïny er een , wolff en

DEKEN , IVildsch. *

— In denzelfden zin staat aan bij de znw. die eene

begeerte naar iets uitdrukken, als lust, trek, zin,

behoefte, bij sommige van welke het insgelijks door

lol kan vervangen worden. || Lust, trek, zin, be-

hoefte aan iets hebben, gevoelen, krijgen. Hij had lust

aan een glas wijn. De zieke gevoelde trek aan een

malsch hoentje. — Dewyl Juffrouw Botje juist zin heeft

aan een zeeman, wolff en deken, Blank. 3, 13.

22) Het veranderen van den eenen toestand in den

anderen wordt doorgaans gedacht als het komen bij of

aan dien nieuwen toestand. Zoo zegt men Tot gruis,

tot mosterd slaan, Tot stof wederkeeren, d. i. we-

derom stof worden. Vandaar, dat aan bij de WW. van

verdeden met de benaming van de soort der dcelen

de uitdrukking van den nieuwen toestand vormt. || Iets

aan stukken breken, aan flarden scheuren. Eenen ap-

pel aan schijfjes , eenen zalm aan mooten snijden. Eene

gansche huid aan riemen snijden. Een papier aan ree-

pen knippen. Een stuk brood, eene beschuit aan

Kruimels wrijven.

Daar elke moeder hem naars lievlings dood verwijt,

Den boezem open, en het hair aan darden rijt.

BILD. -I, 484.

23) Evenals het bezig zijn met eene werking ge-

dacht wordt als het zich bevinden bij en het aanra-

ken van iets (verg. boven, § 13), zoo wordt ook het

beginnen van eene werking voorgesteld als het nade-

ren tot iets. Vandaar het gebruik van aan, in den

zin van richting naar een doel, bij de ww. van

. :ig, als gaan, komen, geraken, brengen enz.,

om het beginnen eener werking uit te drukken. De

werking wordt dan ook hier uitgedrukt door een ab-

stract znw., hetzij door een eigenlijk substantief, hetzij

door een gesubstantivcerden infinitief. ||
Aan het werk

gaan, komen, raken. Zich aan den arbeid begeven.

Iemand aan het dwalen brengen. Aan den kook ko-

men. Aan het malen raken. Aan het muiten slaan.

Wie heeft hem aan het spelen gebracht? Zijne onge-

lukkeu brachten hem aan den drank, aan het drinken.

Hij zal nog aan den drank raken. — Krachten van

ligchaam en vermogens van geest , . . . die nooit spoe-

rJigei en zekerder vervallen of aan het kwijnen slaan

,

V. D. PALM , Sol. 1 , 33.

— Aan het menigvuldige gebruik van aan in deze

beteekenis moet het toegeschreven wolden, dat het ook

gebezigd wordt bij het ww. beginnen zelf, ofschoon

dit eigenlijk niet bewegen maar aansnijden beteekent

,

en uit dien hoofde in het noogd. nooit met aan ver-

bonden wordt. Ook bij ons blijft dit voorz. weg, als

men voornamelijk het oog heeft op bet voorwerp der

werking. Men vergelijke Aan iets beginnen met Iets

beginnen. Bij de eerste uitdrukking, waarin beginnen

onzijdig is en dus geheel op het subject ziet, treedt

de persoon die begint , bij de tweede de zaak of de

handeling, die begonnen wordt, op den voorgrond.

|| Zijt ge nog niet aan het werk begonnen? "Wanneer

zult ge er aan beginnen? Wat zal hij nu be-

ginnen? Wat heb ik begonnen? Hij zal eenen winkel

beginnen.

Vergezeld van toe, beteekent aan in aan iets

toe komen het naderen tot, of let komen aan het

oogenblik om iets te beginnen. Verg. ergens aan toe

zijn, in § 9. || Als gij er aan toe gekomen zijt,

waarschuw mij dan , ik zal u helpen. Daar komt hij nooit

aan toe. — Als ik, voor ik daar aan toe kom, moê

ben, dan leg ik. . . de pen neer, wolff en deken,

Blank. 1, 188.

Hieruit is mede te verklaren de

Zensw. Er aan moeten, zich in de onvermijde-

lijke noodzakelijkheid bevinden om eene zekere werking

te ondergaan, die, door het onbepaalde er aangeduid,
1

uit den samenhang moet worden opgemaakt. || Ik

hoor ,
gij zult weldra uw examen doen : wanneer moet

gij er aan? De dief is tot geeseling veroordeeld: hc-

\
den moet hij er aan , zijne straf ondergaan. De ge-

meste kalkoen moet er morgen aan , moet morgen ge-

slacht norden.

Myn vischje kameraed
, gy die zoo fyn knnt praten

,

Ik lach met D : gy moet er Ben ,

En dezen avond nog zult £e op ons tafel Btaei

coNiNcKx, Fabden 147.

Geen hoop voor my, ik moet er aen. 271.

24) Aanraking of onmiddellijke nabijheid is door-

gaans de onmisbare voorwaarde voor de mogelijkheid

,

dat het eene voorwerp op het andere werkt. Vandaar,

dat aan bij ww. die het komen of brengen, het ge-
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komen of gebracht zijn in de nabijheid van iets uit-

drukken of onderstellen
,
gebezigd wordt om het voor-

werp aan te duiden, aan welks werking iemand of

iets onderworpen wordt of is. || Iemand of zich zel-

ven aan hitte, aan koude, aan het gure weder bloot-

stellen. Iemand aan gebrek en armoede overgeven. Iets

aan iemands oordeel of beslissing overlaten. Zich aan

bespotting prijsgeven. Iets aan den dag , aan het licht

,

aan het daglicht brengen , d. i. iets onder het bereik

van het licht brengen, zoodat dit er zijne werking

op kan oefenen, het zichtbaar maken. (De uitdruk-

kingen in het licht stellen , voor den dag komen , on-

derstellen dezelfde figuurlijke opvatting). Aan den

dag komen. Nu kwamen zijne schelmstukken aan den

dag. Waren aan de markt brengen, ze in de moge-

lijkheid brengen om gekocht te worden. Waren aan

den man brengen , ze aan kokers overgeven. — Om
de beschaving van zijnen geest door de volkomenheid

der spraak aan den dag te leggen, v. d. palm, Red.

1, 39. Zijne verborgen weldaden komen aan het licht,

\d 1 , 58. Blootgesteld aan al die ongemakken , Sal.

1, 17. Aan uitzonderingen onderhevig, Sal. 1, 27.

1 ie zedelooze mensch staat vooral ten prooi aan zulke

wenschen, Sal. 1, 26.

aan ter omschrijving van den datief.

25) De datief is de vorm van het woord, dat bij

eene werking een object aanduidt , hetwelk wel in de

werking betrokken is , doch zóó , dat het niet als bluot

lijdelijk gedacht wordt , maar ook als zelfhandelend

ten opzichte van het subject. De handeling van het

object kan de werking van het subject vergezellen, of

haar vooraf zijn gegaan. In het eerste geval bestaat

zij in eene werking, tegenovergesteld aan die van het

subject ; in het laatste is zij de onmisbare voorwaarde

van deze. De werkingen van geven, toereiken, ont-

nemen, ontwringen , verkoopen , verhuren, zeggende-
richten enz., onderstellen bij het object de gelijktijdige

werkingen van ontvangen, aannemen, afgeven, los-

laten, koojien , huren, hooren en vernemen-, behagen,

bevallen , mishagen , spijten , verdrieten , vervelen , leed

en zeer doen, aangenaam, onaangenaam, welkom zijn

onderstellen een object, dat gevoelt, dat behagen of

mishagen schept, dat spijt, verdriet enz. ondervindt;

ontmoeten en gelijken onderstellen, dat ook het object

wederkeerig en gelijktijdig het subject ontmoet en ge-

lijkt. Daarentegen onderstellen andere werkingen , als

gehoorzamen, antwoorden, toegeven, weigereti, op-

volgen, dat het object te voren geboden of verboden,

qevraagd, verzekerd, geeischt of aangeboden heeft,

of voorgegaan is ; zonder de laatstgenoemde v> erkingen

zijn de eerstgenoemde niet denkbaar.

Wanneer er geene sprake is van dadelijke werkingen

,

maar slechts van het vermogen om te werken, gelijk

soms door adjectieven, als dienstig, heilzaam, nuttig,

schadelijk , voordeelig en dergelijke wordt uitgedrukt,

dan wordt het object gedacht als zullende wellicht de

werkingen van dienen, heelen, baten, schaden, be-

voordeelen enz. ondervinden, dus als een persoon die

gewaarwordt.

De datief is derhalve een vorm eigen aan benamin-

gen van wezens, begaafd met het vermogen om te

werken of gewaar te worden, tot welke de geprae-

diceerde werking zich uitstrekt, en bij welker bereiking

zij als het ware eindigt; alsmede van zaken, die als

levende wezens in dusdanige verhouding gedacht worden.

Daar nu het voorz. aan o. a. de uitdrukking is van

richting naar een doel en van bereiking van een voor-

werp (§34, h, e), was het bij uitstek geschikt om, in

vereeniging met den 4den nv., den datief of 3de» nv.

te helpen omschrijven. Op dezelfde wijze is in de Ro-

maansche talen de datief vervangen door de lat. praep.

ad (fr. a, enz.), waarmede ons aan in de genoemde

hoofdbeteekenissen geheel overeenstemt.

— lanm. De beteekenis van aan brengt echter

mede , dat het niet geschikt is om alle datieven te helpen

omschrijven. Als uitdrukking van bereiking zoowel als

van richting naar een voorwerp onderstelt het steeds

het buiten elkander zijn van twee dingen. Dit begrip

is strijdig met de beteekenis van uitdrukkingen als:

Het been doel hem zeer. Het hoofd is mij zwaar.

Daarom kan hem en mij hier ook niet door aan hem
en aan mij worden vervangen.

Daar aan of aanraking of richting naar iets heen

te kennen geeft, kan het den datief niet omschrijven,

waar geen der beide begrippen ondersteld wordt

;

derhalve niet bij werkingen, die het object niet on-

middellijk raken, of er niet opzettelijk op gericht zijn.

Daarom kan de zoogenaamde dativus ethicus, in uit-

drukkingen als: Hij spreekt mij te langzaam, Zij

teemt mij te veel, Bat duurt mij te lang, Hij is

haar veel te bedaard, niet door aan worden omschre-

ven, omdat de genoemde werkingen het object niet

ten doel hebben.

Ook wanneer de werking van het object slechts ver-

wacht wordt , niet voorafgegaan is , noch te gelijker

tijd met die van het subject plaats grijpt, kan de be-

trekking niet door aan worden uitgedrukt , maar slechts

door voor. Zoo kan men in de plaats van: Maak,
snijd, smeer mij eene boterham, wel zeggen: voor
mij, maar niet aan mij. Evenzoo zegt men nuttig,

dienstig, schadelijk, voordeelig VOOR iemand, niet

aan iemand.
— De omschrijving van den datief door aan wordt

aangewend

:

a) Om den datief sterker te doen uitkomen, dan

bij den eigenlijken datiefvorm geschiedt, vooral bij

tegenstellingen. || Dat alles ben ik aan u en aan uwe
zorg verschuldigd. Wijt dit niet aan mij , maar aan

u zelven. Geef zulke bevelen aan uwe dienstboden

,

maar niet aan vreemden.

b) Wanneer duidelijkheidshalve of om andere stylis-

tische redenen de datief aan het einde van den zin

komt te staan.
|
Men beloofde honderd gulden aan

dengene , die den dader zou aanbrengen. — Eigen aan

wezens , die enz., v. D. palm , Sal. 1 , 63. Wij zijn

bijkans gelijk aan hem, die enz., Sal. 1, 65.

c) Bij benamingcu van zaken , inzonderheid bij ab-

stracta , die het nuchter verstand zich ongaarne als

handelende personen voorstelt.
1

1 Eene poging , die . .

.

eer doet aan het vernuft . . . van dien . . . Geleerden

,

v. d. palm , Sal. 1 , 77. Om aan het geheel zijne

rondheid te geven , Sal. 1 , 84.

d) Door dichters en prozaschrijvers om den wille

van rhythmus of numerus:

Klippig strand , dat trots bood aan de zee.

B1LD. 2, 320.

Hy gaf aan 't teder wicht den vloednaam van Scamander.

2, 446.

II. Als bywoord.

26) Het voorzetsel aan verandert in een bijwoord

,

wanneer het niet vergezeld wrordt van eën zelfst. nw. of

zelfst. vnw., hetwelk het tweede lid der betrekking aan-

duidt. Deze weglating kan geschieden , en heeft doorgaans

plaats , wanneer het verzwegen begrip uit den zin van

zelf voortvloeit, of uit de omstandigheden is op te

maken. Het vuur is aan b. v. kan uit hoofde van

het aangenomen gebruik niets anders beteekenen dan

aan het branden. Wil men iets anders te kennen

geven, b. v. dat het uitgaat of rookt, dan moet het

tweede lid uitgedrukt worden: Het vuur is aan HET
uitgaan, aan het rooken. — Zegt iemand te

Utrecht: De post is aan, dan beteekent aan zooveel
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als hier, hier Ie Utrecht; het is dan de plaats, waar

men zich bevindt , die de betekenis van aan bepaalt.

— Meestal maakt het bijw. aan het eerste lid uit

van een samengesteld ww. Het algemeene begrip

,

door het ww. op zich zelf uitgedrukt , wordt dan door aan

tot een meer bijzonder herleid , doordien het de wer-

king in betrekking stelt met het eene of andere voor-

werp. Zoo voegt aan b. v., in aangapen, aan het be-

grip van gapen de bijzonderheid toe , dat het in de

richting naar iets geschiedt. In zulke samenstellingen

neemt het ww. niet zelden eene geheel andere betee-

kenis aan, waarin het oorspronkelijke begrip ternau-

wernood doorschemert. Geven, d. i. iets kosteloos in

iemands bezit stellen, hem den eigendom van iets

overdragen , verkrijgt in de samenst. aangeven den zin

van reiken, als men zegt: geef mij dat mes eens aan;

het krijgt de beteekenis van zeggen, bekend maken in

een dief aangeven, een sterfgeval aangeven.
— Aan kan ook het tweede lid eener samenstelling

uitmaken, b. v. in achteraan, vooraan enz., waarin

de beteekenis, die aan op zich zelf heeft, nader door

achter, voor enz. bepaald wordt. In welaan heeft

geene eigenlijke samenstelling plaats: het is de bloote

koppeling der woorden icel, aan!

27) De beteekenissen , die aan als bijw. heeft, zijn

gegrond op die van aan als voorzetsel ; het drukt dan

insgelijks de betrekking van aanraking, nabijheid, van

richting en doel of begrenzing uit. Aan geeft als bijw.

te kennen, dat men bij den bedoelden toestand of de

bedoelde werking te denken heeft aan iets , dat eigen-

lijk of figuurlijk aangeraakt of als doel en grens be-

schouwd wordt, of in welks nabijheid de werking
voorvalt of iets zich bevindt of komt; zoodat het

bijw. alleen daarin van het voorz. verschilt, dat het

dat iets, hetwelk verzwegen wordt, als het ware in zich

besluit.
|| De boot is aan, d. i. aan de aanlegplaats.

28) Daar het bijw. steeds eene ellips onderstelt, en

het verzwegene door den hoorder of lezer in gedach-

ten moet aangevuld worden, is het natuurlijk, dat

zijn gebruik buiten de samenstelling zeer beperkt is

en zich bepaalt tot vaste uitdrukkingen , wier betee-

kenis van den aard van het subject afhangt. Meestal

staat het bij zijn, somtijds bij hebben en kannen.

a) Aan zijn
,
gebezigd van kleedingstukken , siera-

den enz., die eng aan het lijf sluiten of daaraan be-

vestigd zijn, heteekent Zich bevinden aan de opper-

vlakte van het lichaam, aan het lijf, aan den voet,

het been, enz. || Is je jas al aan? De eene laars is

aan, de andere wil niet aan. Met handschoenen aan.

Met een gouden ring aan. Met eene nieuwe doekspeld

aan. — Met een wijd duffelsch buis aan, beets,
Cam. Obsc. 1, 79. Met een schutterspakjen aan,

Schoolm. 184. Met sporen aan, tollens 12, 84.
— \aiim. Aan onderstelt in deze opvatting nauwe

aansluiting. Van ruime kleedingstukken enz., als een

mantel, doek, wijde halsketting enz., bezigt men om.

b) Aan zijn
, gebruikt van voertuigen , die op ge-

zette tijden aankomen, als postwagens en -karren,

veerschuiten , stoombooten, spoortreinen enz., betee-

kent Aangekomen zijn, aanwezig zijn op de plaats,

waar men zich bevindt. || De schuit, de trein is nog
niet aan. Is de post nog niet aan? — Hy was. .

.

naar de diligence gegaan , maar had tot zijne verba-

zing gehoord, dat die al lang aan was, beets, Cam.
Obsc. 1, 9. De Mail, de Mail is aan f DEGÉNESTET,
L. d. E. 213.

c) Aan zijn beteekent Gekomen zijn aan de uiterste

grens, als het gebezigd wordt van dingen, die aan-

geschroefd, aan- of voortgedreven of aangetrokken

worden, als schroeven, bouten, keilen, touwen en ta-

kels; in de uitdrukkingen: De moer is aan, aan het

einde van den schroefdraad. Be keil is aan, hij kan

niet verder. De blokken (van eenen takel) zijn aan,
raken elkander.

Hiertoe behoort ook de uitdrukking in het kolfspel

:

De bal is aan , heeft den paal geraakt , dus het ware
grenspuut bereikt.

d) Aan zijn , toegepast op werklieden en schulde-

naars, beteekent Met het werk of met de betaling zoo
ver gekomen zijn, als men op het oogenblik verplicht

was ; dus een figuurlijk bereikt hebben van eene grens.

|| Boekhouder, zijt ge al aan? hebt ge alles geboekt,

wat er tol heden toe te boeken viel? De aannemer
hoopt op het einde der maand aan te zijn, het be-

paalde gedeelte van zijn werk gereed te hebben. De
letterzetter verzoekt nieuwe kopij , hij is aan , heeft
al de vroeger geleverde kopij afgezet. Hij laat we-
kebjks een gulden staan, maar is nog lang niet aan.

Is hij aan met de huishuur?

e) Aan zijn, van voorwerpen gezegd, die bestemd
zijn om te branden of vuur te vatten, beteekent zoo-

veel als Aan het branden zijn. || De lamp was nog
niet aan. Hebt ge de kachel niet aan? Uwe pijp is

niet goed aan. Er mag geen vuur aan, want er wordt
kruit vervoerd.

f) Aan zijn, van vergaderingen of bijeenkomsten,

tot een zeker doel bestemd, geeft te kennen, dat het

tijdstip bereikt is waarop met de handeling een begin

wordt gemaakt , dus dat zij aangevangen of aan den
gang zijn. || De vergadering is al aan. De school was
nog niet aan. Is de kerk al aan?

g) Aan zijn , in de zegswijze : Daar is iets (wat)

van aan , daar is eenige waarheid in , dat heeft eenige

werkelijkheid, dat is niet geheel verzonnen. Aan zijn

wordt hier opgevat als aanwezig zijn. bestaan, wer-
kelijk voorhanden zijn. Verg. straks § 34, k, de ver-

klaring van aanzijn. || Ik heb allerlei dwaze geruch-
ten gehoord, maar geloof niet dat er iets van aan is.

Is daar wat van aan ? Neen , er is niets van aan , het
is geheel onwaar.

Vroeger gebruikte men deze zegswijze zonder van,
dus alleen: Daar is wat aan, doch in dezelfde betee-

kenis.
|| Ja, daar zal wat aan zyn; want ik vroeg

hem eens naar Saartje ... en hy werdt zo rood als

vuur, wolff en deken, Burg. 73.

h) Aan zijn, in de zegswijze: Het is zoo aan met
hen, zij hebben zulk een nauwen band van liefde of

vriendschap aangeknoopt. || O, 't is zoo aan met die

twee; dat wordt nog vast een huwelijk.

i ) Aan hebben , van hengelaars gezegd , wanneer
een visch aan den angel bijt. Ik heb aan, er is een

visch aan mijnen hoek.

Hy heeft, het is waar, wel eens aan;
Doch de snoek rekent op 't mis-slaan.

Schoolm. 135.

j ) Ergens op aan kunnen , zegswijze , waarin aan
is op te vatten als de verkorting van aangaan, d. i.

op een zeker punt afgaan, met vertrouwen dat men
op den goeden weg is. Gij kunt er op aan, of ver-

sterkt
,

gij kunt er vast op aan , gij kunt er u op
verlaten, er zeker van zijn, er op vertrouwen. || Be-

looft gij het mij stellig? Ja, gij kunt er op aan. Kan
ik er op aan, dat gij morgen komen zidt? Hij heeft

ons verzekerd, dat wij er vast op aan konden.
— Aanm. Somtijds zegt men : daar kunt gij van

op aan, doch dit van is een zinstorend toevoegsel.

29) Aan! wordt als woord van commando of waar-
schuwing met verschillende bedoelingen gebezigd. In

die gevallen is het eigenlijk steeds het eerste deel van
een samengest. ww., waarvan het tweede kortheidshalve

wordt verzwegen.

— Krijgsw. Aan ! bevel om aan te leggen ; ver-

korting van leg aan!
|| Aan! Vuur!

— Scheepst. Aan! bijzonder op koopvaardijschepen,
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de oproeping om bij de uitreiking van het rantsoen je-

never tegenwoordig te zijn. Aan! staat dan als ver-

korting van treedt aan!

Vandaar, bij uitbreiding, Aan ! voor den tijd , waarop
dat commando wordt gegeven. || Hoe is het, heb je

geen dorst? Het is aan!

— Scheepst. Aan ! het bevel tot aanvatten en aanha-
len , of aandrukten -, doch hier wordt het aan te vat-

ten of aan te halen voorwerp , of wel het lichaamsdeel dat

de aandrukkiug verrichten moet, er bij genoemd. De
r/roote bras aan! vat den grooten bras aan en haal

hem door, totdat hij strak is. Bezaansschoot aan!
haal den bezaansschoot strak aan. — Borst aan! aan-

sporing gericht tot de manschappen , die met een gang-
spil het anker lichten, om fiks en krachtig met de

borst tegen de wiudboomen aan te drukken.
— De samengekoppelde uitdrukking : Welaan ! is

op gelijke wijze te verklaren. Aan staat hier als ver-

korting van ga aan, d. i. begin, vang aan, de op-
wekking om tot eene handeling over te gaan. Zie

'

Welaan.
30) Aan wordt als bijw. ook gebezigd achter uit-

drukkingen, die bestaan uit een voorzetsel met zijne

beheersehiug, b. v.: Tegen den muur aan. Deze voor- !

zetsels zijn van, achter, voor, tegen, op, en daartoe

behoort mede het met een voorz. gelijkstaande bijw.

-waarts.

— Bij van geeft aan aanhouding, voortduring, on-

afgebroken samenhang, afwezen van tusschenruimten

of tusschenpoozen te kennen. || Van dat oogenblik

aan tot nu toe. Hij heeft dat gebrek van zijn zevende

jaar aan gehad. Van den beginne af aan. Van meet
aan beginnen.

— Bij achter en voor drukt het aansluiting of on-

middellijke nabijheid uit: Zij wandelden achter het

groote gezelschap aan, d. i. er achter, zonder groote

tusschenruimte te laten , verschillend van : :ij wande-
len ach/er ons, waarbij de afstand groot kau zijn. Zoo
ook bij voor, waar het echter minder gebruikelijk is,

daar gewoonlijk voor — uil wordt gebezigd. Voor
den optocht aan reed eenige ruiterij. Verg. de bijw.

achteraan, vooraan.

— Bij tegen drukt ««« eigenlijke of figuurlijke aanra-

king uit , en dient het slechts om de beteekenis van het

woord te versterken en meer te doen uitkomen. |j Zij

viel met het hoofd tegen den muur aan. Dit is tegen

alle regels aan. Tegen alle waarschuwingen aan, ging
hij zijn gang.

— Bij ww. van beweging wordt aan aan het
voorz. op en het bijw. -waarts toegevoegd. Bij op dient

het om met dit woord samengenomen de betrekking

van richting naar, of nadering tot een voorwerp uit

te drukken.
||

Willen wij weer op de stad aan wan-
delen? Ga eerst op gindschen toren aan, en sla dau
links om.
— Bij -waarts, dat steeds als een suffix aan het

beheerschte znw. of zelfst. vnw. gehecht, of met een

ander bijw. van richting verbonden wordt, dient aan
slechts om het begrip van nadering tot het doel, dat

reeds in -waarts opgesloten ligt, te versterken. || Huis-
waarts aan. Hemwaarts aan. Opwaarts aan.

Treed oock a] herwaert aen.

DE DECKER 1 ,
'231.

Nu zie ik herwaerts aen een tnjzwarm Eng'len spoeien.

ahslo, MarteVtr. 35.

31) Aan beteekent Geheel of nagenoeg onafgebroken

samenhang, dus aanhechting of aansluiting, achter de
bijw. van voortduring en herhaling, als onophoudelijk

,

eeuwig, gedurig, wier beteekenis het versterkt door

te kennen te geven, dat de werking zonder of bijna

zonder tusschenpoozen wordt voortgezet. || Het is on-

ophoudelijk aan hetzelfde deuntje. Hij vroeg gedurig
aan om een postje. Het is vervelend, eeuwig aan het-

zelfde te moeten hooren. Dat is maar altijd aan het-

zelfde. Altijd weder aan.

— Dezelfde beteekenis heeft aan in de verouderde

uitdrukking

Aan en aan, onophoudelijk, gedurig, telkens. Vroe-
ger ook aen ende aen, an end" an, en vanhier soms
verkeerdelijk aanendaan, anendan geschreven,

mits weer en winden...
De graft uitmalen aen en aen.

vondel , Poè'zij 1 , 42. +

Dees oeffening vermeer uw Godsvrucht aan end aan.

seiEGHEL, Hertsp. 1, 335.

|| Lumey . . . wies aanendaan in krachten, hooft,
X. II. 233. Lichtende aanendaan den hoedt van 't

hooft, S49. Anendan van leegherstêe wisselende, 198.

Zich anendan beeter en beeter te quyten, 581. De
zelfstc . . . bad anendan, Tac. 366.

32) Aan staat als eerste lid eener samenstelling al-

leen vóór ww. en vóór znw. en bnw., die van ww.
zijn afgeleid en aan eene werking doen denken ; als

aandenken , aandacht , aandachtig; aanbesteden, aan-
besteding; aannemen, aangenaam, aannemelijk; aan-
drijven, aandrift; aansporing, enz.

— 1.'m ui. Aandeel, waarbij aan geene werking meer
wordt gedacht, schijnt hierop eene uitzondering te

maken , doch het heeft evenzeer zijnen grond in een

ww., mnl. aendelen, in iets deelen of deel hebben (zie

Mal Wdb) Evenzoo aanbeeld (etfigies) en aanbegin,

waanievens geene ww. aanbeelden en aanbeginnen in

onze taal bestaan; doeh het hoogd. heeft anbilden en

anbeginnen.

Aantal, dat inderdaad niet van een ww. komt, is

uit het hoogd. overgenomen, even als het Deensche

en Zw. antal.

In aanstonds is aan een voorzetsel, en daarin heeft

geene eigenlijke samenstelling plaats , maar slechts eene

samenkoppeling , door de adverbiale s bewerkt; het

staat voor aan (dezen) stond.

33) Als aan voor een ww. gevoegd is, dan is de

samenstelling in den regel scheidbaar: Kleed u spoedig

aan. Zijn de kinderen al aangekleed!' Wanneer zult

ge beginnen ze aan te kleeden? Alleen in aanschou-

wen en aanvaarden blijft aan onscheidbaar met het

ww. verbonden : Aanschouw den Hemel. Wanneer aan-

vaardt hij die betrekking? Ook in aanbidden is het

soms onscheidbaar, en voorheen werden meer ww. op
zoodanige wijze gebezigd. |l 'k Aanbad haar; neen,

ik bad haar aan, bild. Verhemd. 297. Aensiet de

vogelen des hemels, Matth. 6, 26. Aenmerkt de leliën

des veldts, Matth. 6, 28.

34) De grondbegrippen van aan, te weten, die van

aanraking, zonder of met aanhechting, en van nabij-

heid, liggen ook ten grondslag aan de verschillende

opvattingen , waarmede het in samenstellingen voor-

komt, maar krijgen soms eene zeer bepaalde gewij-

zigde beteekenis.

Aan geeft in samenstelling met ww. te kennen:

a) dat er bij de werking, door het ww. op zich

zelf uitgedrukt, eene eigenlijke of figuurlijke aanraking

plaats heeft. || Iemand, een middel aangrijpen. Iemand
met de wapenen, in geschrifte aanvallen. Een schip

aanzeilen. Tegen iets aandruisen, d. i. vallen. De aan-

ïrenzende landen , die aan het genoemde land gren-

zen. — Wanneer het ww. zelf reeds aanraking onder-

stelt, dau dient aan öf om dit bijdenkbeeld sterker te

doen uitkomen, b. v. in aanvatten, aangrijpen, aan-
pakken, aantasten; of om te kennen te geven, dat

de werking zich slechts tot een gedeelte van het voor-

werp bepaalt, of slechts kort duurt; b. v. in aanra-

ken, aanroeren, aanslooten, aanbellen, aankloppen,
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aantikken
,

gelijk blijkt bij de vergelijking van iemand
raken en aanraken, stooten en aanslooten : bij iemand

aanschellen en een half uur staan schellen ; aantik-

ken en iemand op de vingers tikken.

b) dat de werking bestaat in eene eigenlijke of fi-

guurlijke aanhechting van het voorwerp aan een ander

;

en indien bet ww. zelf reeds verbinding uitdrukt , stelt

het dit begrip op den voorgrond , b. v. in aantakken ,

aanbranden, aangespen , aangorden , aanhebben, aan-

binden , aannaaien , aanknoopen , aanplakken , aan-

roesten, aandichten, aantijgen, aanhangen, aange-

boren, aangeschapen , aanhuwen, aangetrouwd, aan-
preeken , aanprijzen , aanraden , aanhechten , aankleven

,

aanverwant.

c) Bezit wordt als eenc verbinding tusschen den

eigenaar en het eigendom beschouwd. Vandaar, dat aan

soms dient om die betrekking uit te drukken ; het be-

teekent dan het aan- of toekomen (of toekennen) als

eigendom , b. v. in aanbedeelen , in bezit stellen

;

aanbesterven , aanerven, bezitting worden, aandeel,

het deel dat men bezit. In aanbehooren dient aan
slechts om het begrip , dat reeds in behooren ligt

,

meer te doen uitkomen.

d) Na aan de vorige beteekenis verwant is die

,

welke aan heeft in de ww. waarin het uitdrukt, dat

het subject de werking voor zich zelven, te zijnen

eigen behoeve of in de richting naar zich toe ver-

richt ; b. v. in aannemen, aanruilen, aankoopen,
aanwerven , aantrekken (van kleederen) , aanleeren

,

aanlrouwen, aanvragen, aanmatigend, zich aanmati-

gen , aanschaffen , aanhalen , aanlokken , aanzuigen

,

enz. Soms gaat hiermede het bijdenkbeeld van ver-

meerdering van bezitting gepaard ; b. v. in aanwinst
,

en zoo ook in aankweeken , aanfokken ; ofschoon deze

beide laatste woorden eigenlijk op eene andere wijze

moeten worden opgevat: zie bij f).
e) Jan geeft soms te kennen , dat de werking leidt

tot bereiking van eene plaats of van een doel, hetzij

eigenlijk, b. v. in iets aanbrengen, aandragen, aan-
disschen, aankruien, aanvaren, aanvoeren, aankomen,
aanlanden; hetzij figuurlijk, als in aanbieden, aan-
geven, aandienen, aanmelden, aankondigen, aantoo-

nen, aanzeggen, in welk geval het bereikte doel het

terugwerkende object in den datief is. Verg. § 25.

f) Het komen in den toestand , waarin iets behoort

te wezen, kan als het bereiken van het beoogde doel

worden beschouwd. Dit maakt dat een aantal ww. met
aan de herstelling eener schade, de aanvulling van het

ontbrekende , en het komen of brengen in den staat

van bruikbaarheid of volwassenheid , in één woord

,

de bereiking van den normalen toestand te kennen
geven. Hiertoe behooren b. v. aaltaarden, aanbreien,

aanwitten, aanpleistèren , aan/wogen, aanharken, aan-

stoffen , aanvullen , aanlengen , aanzoeten , aanzuiveren

,

aanbetalen, aanboeken, aanpunten, aanscherpen, aan-
slijpen, aanrijpen, aankweeken, aanfokken, aantelen,

aanpoten.

g) De bereiking van een doel onderstelt toenadering.

Vandaar, dat aan, samengesteld met ww. van bewe-

ging , te kennen geeft, dat daarbij eene eigenlijke of figuur-

lijke nadering tot een doel of voorwerp plaats heeft

of beoogd wordt; b. v. in aangolven, aanjagen, aan-
laveeren, aanloopen, aanmarsch , aanrijden, aan-
roeien , aanrollen , aanrukken , aanschuiven , aanslepen

,

aanspoelen, aanstroomen , aantocht, aanvliegen, aan-
zwemmen. In aannadering dient aan tot versterking

van dit begrip.

//) Eene naderende beweging brengt van zelve mede

,

dat zij geschiedt in de richting naar het doel. Dit is

de oorzaak, dat aan soms mets anders aanduidt, dan
dat eene werking, al is zij geene eigenlijke beweging
in de ruimte, in de richting van eeuig voorwerp ge-

schiedt. Dit heeft plaats o. a. bij aanblaffen, aan-
brullen, aangapen, aangluren , aangrautoen, aam/rijn-

zen, aankijken, aanlachen, aanschouwen, aanstaren,
aanzien. In dit geval maakt aan het ww. transitief.

Verscheidene onzer dichters hebben, op het voorbeeld

van vondel, van deze samenst. met aan «en schoon
gebruik gemaakt, in woorden als aanblinken, aau-

qrimmen, aanjuichen, aankrijten , aankwispelen , aan-
lonken, aanschreien enz.

ï) Daar het naderen, het komen tot iets, de na-
tuurlijke voorstelling is van het beginnen eener wer-
king (verg. § 23), wordt aan bij sommige ww. ook

gebezigd om den aanvang of het begin der werking
aan te duiden. Zoo b. v. in aangaan (beginnen) , aan-

heffen, aanspreken (als onz. ww.), aanstemmen , en

in het afgeleide znw. aanbegin.

j) Daar het naderen tot een doel of tot den nor-

malen toestand den voortgang der beweging of veran-

dering insluit, dient aan dikwijls om het bijdenkbecld

van voortgang of toeneming aan het begrip der wer-

king toe te voegen; b. v. in aanbeteren, aanergeren,
aanwinteren, aanvriezen, aangroeien, aanwassen. —
Het veroorzaken van voortgang en toeneming ligt

evenzeer uitgedrukt in aanhitsen, aanporren, aanprik-

kelen, aansporen, aanstoken, aanvuren, aanwakke-
ren, aanzetten.

Door uitbreiding van het vorige begrip strekt aan
tevens om aan te duiden , dat eene werking met ijver

en spoed geschiedt. Deze beteekenis laat zich toepas-

sen op alle ww., die eene werking te kennen geven
welke eenigen duur heeft, en waarbij men denkt aan

eene taak die afgedaan moet worden. Zoo b. v. Arbeid
wat aan. Loop wat aan. Rijd wat aan. IFij sullen

beter moeten aanbeenen
, willen wij op den. bepaalden

tijd ter plaatse zijn. Gij moet goed aangestapt heb-

ben. Laten we wat aanschrijven , dan hebben wij nog
lijd om eene wandeling te doen. Kom, lees wat aan

,

anders komt gij nooit klaar.

— Aanni. Het ww. gaan, in de eigenlijke beteeke-

nis , wordt nooit op deze wijze gebruikt ; en wel omdat
eene voortgaande beweging, die met ijver en spoed

geschiedt, zonder nadere bepaling door bijwoorden of

anderszins, niet gaan, maar loopen genoemd wordt.

Mi ii zegt niet: ga wat aan, maar loop wat aan.

k) Even als het voorzetsel aan soms nabijheid of

het zich bevinden op eene plaats uitdrukt , zoo dient

ook aan als bijw. om in sommige ww. te kennen te

geven, dat de werking in de nabijheid van zeker iets

of aan zekere plaats geschiedt. Die ww. hebben alle

eene zeer bepaalde beteekenis, waardoor het overtollig

is het nabijzijndc voorwerp of de bedoelde plaats uit-

drukkelijk op te geven. Zoo wijst aan in aanzitten vu
aanliggen op den disch , in welks nabijheid of aan
welken het zitten of liggen geschiedt; in aantreden
ziet het op de bepaalde loopplaats of hoefslag, waai-

de bijeenkomst plaats heeft; in aanstellen en aanblij-

ven op het ambt of de betrekking, als plaats gedacht

en daarom ook wel zelf plaats genoemd , vanwaar
plaatsen voor aanstellen.

Ook in aanzijn, aanwezen, aanwezig (mnl., als

ww., ane sijn, tegenwoordig zijn), duidt aan op eenc

plaats. Immers het werkelijke bestaan der dingen
wordt in de taal veelal uitgedrukt door het zich be-

vinden of tegenwoordig zijn ergens op eene plaats of

bij iets; verg. plaats hebben, -vinden, -grijpen, fr.

avoir lieu , lat. locum habere , en bestaan, d. i. bij-

staan , staan bij iets.

35) Het bijw. aan komt voor als tweede lid eener

samenstelling in de bijw. achteraan, vooraan, boven-

aan, onderaan, waarin het onmiddellijke nabijheid of

aanraking te kennen geeft; alsmede in voortaan, waarin
het onafgebroken samenhang beteekent: verg. $ 31.
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— Over welaan zie bij § § 26 en 29.

30) Met een vormt aan bet bijw. aaneen: zie ald.

AANAARDEN, bedr. zw. ww., met hebben:

aardde aan , heeft aangeaard. Van Aarde en het bijw.

Aan in den zin van aanvulling van het ontbrekende

(34, ƒ). Iets van de ontbrekende aarde voorzien, met

aarde of zand aanvullen.

— Boomkw. en tiiinb. Een boom of gewas aan de

wortels met aarde bedekken , aarde er tegen aan bren-

gen en ophoogen. || Men moet dien boom noodzake-

lijk aanaarden; zijne wortels liggen geheel bloot. Na
dezen stortregen zullen die planten aangeaard moeten

worden.— Waterst. De ruimte achter sluis- en kaaimuren,

of de heiligheid die door het op- en afrijden in dij-

ken pleegt te ontstaan, met aarde toewerpen. ||
Bij

het aanaarden der sluismuren moet de grond , in dunne

lagen, goed worden aangestampt. — Dat men de

bruggheu in deselve heer- ende schoubare weghen ghe-

legen t'allen tijden wel sal aenaerden ende aenwerven

met sant ofte drooge aerde, Keur. v. Rijnl. § 123.

— Krijgsw. De ruimte tnsschen eene borstwering

en hare bekleeding met aarde aanvullen. || De ruimte

achter de bekleeding werd aangeaard.

Afl. en Samenst. Aanaarding; Aanaardploeg

.

AANAARDING, znw. vr., mv. -aardingen.

Van Aanaarden

.

1) De daad van aanaarden. Het aanaarden, de

aanvulling met aarde. || De aanaarding van dien ak-

ker (van de planten op dien akker) zal weldra afge-

loopen zijn. De aanaarding achter den muur, achter

de zoden
,
geschiedde met zorg.

2) Het volbrachte werk. De door aanaarding ver-

kregen toestand, hetzij van hoornen en gewassen, hetzij

van wegen of andere werken. || De wegen zijn in

goeden staat, alleen de aanaardingen der bruggen la-

ten wel iets te wenschen over.

AANAARDPLOEG, znw. m., mv. -ploegen.

Vit Aanaarden en Ploeg. Een ploeg met dubbel

rister, waarmede men de op rijen geteelde veldgewas-

sen aanaardt, door er grond tegen aan te ploegen.

|| Het gebruik van den aanaardploeg bespoedigt zeer

het aanaarden der veldgewassen.

AANADEMEN, bedr. zw. ww., met hebben:

ademde aan, heeft aangeademd. Ook samengetr.

-dmen, -admde , -geadmd. Uit Ademen en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen.

1) Aan in den zin van aanraking (34, a). Iets of

iemand met den adem bereiken , hetzij opzettelijk

,

hetzij onwillekeurig.

De dood aëmt beiden aan — daar loopt het uurglas af.

feith , Oden en Ged. 4, 115.

2) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Bij

de vergulders. Zacht en voorzichtig op het bladgoud

blazen, om het te doen vatten. || Gij moet niet zoo

woest op dat dunne goud blazen , maar het voorzich-

tig aanademeu.

"AANARBEIDEN, onz. zw. ww., met heb-

ben: arbeidde aan, heeft aangearbeid. Uit Arbeiden

en het bijw. Aan in den zin van voortgang of toene-

ming (34, f). Voortmaken met den arbeid, met ijver

en voortvarendheid werken. || Gij moet wat aanarbei-

den, anders verdient gij den kost niet. Arbeid wat

aan, of gij zult van avond nog niet gereed zijn.

AANBAFEEN, bedr. zw. ww., niet hebben:

bafte aan, heeft aangebaft. Uit Baffen en het bijw.

Aan in den zin van richting naar het doel (34, h).

In de richting naar een voorwerp baffen of blaffen

,

dus: door blaffen bedreigen. || De hond bafte de die-

ven niet eens aan, maar kroop bevreesd in zijn hok.

Hij werd aangebaft door een grootcn bulhond.

Syn. Zie Aanblaffen.

AANBAGGEREN, bedr. en onz. zw. ww.,

met hebben en zijn: baggerde aan, heeft en is aan-

gebaggerd. Uit Baggeren en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen.

I. Bedrgvend , met hebben.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Eigen-

lijk : Nieuwen vasten grond verkrijgen door uitge-

baggerde stof aan den waterkant van reeds bestaanden

grond op te hoopen. || Zijn goed, dat aan het meer

ligt, heeft hij door bestendig aan te baggeren aan-

merkelijk vergroot. Hij heeft meer dan twintig roeden

aangebaggerd. Dit gansche stuk grond is aangebaggerd.

2) Figuurlijk, door uitbreiding der vorige beteeke-

nis. Zijne bezittingen door het toevoegen van winsten

vermeerderen. Thans niet meer in gebruik. || Om dat

de huiszaken dan nieenighmacl ook verwilderen , oft , zoo

men schoon (ofschoon men al) goedt aenbaggert, men
heeft er luttel wils af, hooft, Sr. 2, 43.

II. Onzijdig, met zijn en hebben.

1) Aan in den zin van aanhechting (34 , b). Hulpw.

zijn. Groeien ,
grooter worden door aanzetting van

stof; gevoed worden door aanzetting (apponlio), in te-

genstelling van door opneming van binnen (intus sus-

ceptio). Als zoodanig gebruikt van bf.verwijck het

znw. Aanbaggering. || Aristoteles en Galenus. . . lee-

ren . . . dat het Hayr natuers uytschot is : Des onge-

zielt en door aen-baggeringh van stof ghevoedt wordt,

Geschil of het hayr, enz. 1 (Heelk. 153).

2) Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34, j). Hulpw. hebben. Spoed maken met bagge-

ren, ijverig doorbaggeren. || Gij moet harder, aan-

baggeren, anders zend ik u weg. Zij hebben goed

aangebaggerd, de vaart heeft al bijna de vereischte

diepte.

AANBAGGERING. Zie Aanbaggeren.

AANBAKKEN, onz. st. ww., met zijn en

hebben: bakte aan, is of heeft aangebakken. Uit

Bakken en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Hulpw.

zijn. Zich onder het bakken aan iets vasthechten.

|| Leg het brood niet tegen den muur van den oven,

anders bakt het aan. Een deel van het baksel is be-

dorven, het is aangebakken.

— Figuurl. zegsw. Aan den haard aanbakken,

altijd te huis zitten , ongaarne den huiselijken haard

verlaten, daaraan als 't ware vastgekleefd zijn.

Hier aan te bakken aan den haard,

Dat past geen jonge blom.
bild. 1 - 235.

2) Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34, f). Hulpw. hebben. Zich haasten met bakken, er

spoed mede maken. || De man moet goed aangebak-

ken hebben; de gansche bestelling is reeds geleverd.

Ge moogt wel wat aanbakken , wilt ge bij tijds klaar zijn.

Afl. Aanbakking , aanbaksel.

AANBAKSEL, znw. onz., mv. -baksels. Van

Aanbakken. Het gedeelte, dat zich als eene min of

meer verkoolde korst door aanbakking vasthecht aan

pan, pot, oven enz.

AANBAREN, veroud. ww., door kil. gelijk-

gesteld met aenboorden en verklaard door appeltere,

waarschijnlijk in den zin van aanklampen. Volgens wei-

land „zooveel als aanboorden, d. i. aan boord ko-

men; en meer in het gemeen: aankomen, aanvaren,

aanlanden; ook: alle zeilen bijzetten ;" terwijl aan-

beeren vervolgens bij hem „ hetzelfde is als aanboren

,

beteekenende : alle zeilen bijzetten." Aanbaren is dus

blijkbaar hetzelfde als Aanberen, met de, vóór r niet

ongewone, verwisseling der e in a (verg. A, § 15).

Zie daarom bij Aanberen.
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AANBASSEN, bedr. zw. ww., met hebben:

baste aan, heeft aangebast. Uit Bassen en het bijw.

Aan in den zin van richting naar het doel (34, h).

In de richting naar iemand of iets bassen of blaffen ,

dos : door bassen of blaffen bedreigen , aanblaffen.

1) Eigenlijk, van honden. |j De hund baste het mon-
ster woedend aan. Hoezeer de houden hem ook aan-

basten, hij ging onbeschroomd op het huis aan.

terwijl de hazewint
Den hemel aeubast.

VONDEL 6, 735.

Op 't hevigst aangebast, gewond, ten einde raad,

Bezwykt het in zyn vlucht (ran een hert).

v. winter, Jaarg. 116.

En hij sperde den muil op,
En baste hem aan.

STARING 3, 105.

2) Figuurlijk, van menschen: Tegen iemand schel-

den en razen , hem scheldend en tierend bedreigen.

Het lust den Nyt haer eeuwigh aen te bassen.

POOT 1 , 317.

Het woest misvormd geslacht bast in zijn' dollen waan,
Met lasterend getier, den God van 't leven aan.

helïiers, Holl. Kat. 22.

Syn. Zie Aanblaffen.
AANBEDEELEN , bedr. zw. «rw., met heb-

ben-, bedeelde aan, heb aanbedeeld. Uit Bedeelen

en het bijw. Aan in den zin van toekennen, als

eigendom (34, c). Iets aan iemand als zijn aandeel

toewijzen, toedeelen. Bijna uitsluitend passief ge-

bruikt : Aanbedeeld worden (of— zijn) , aan iemand toe-

gedeeld, toegewezen worden. || De kleederen van den

overledene werden den knecht aanbedeeld. — Aan
dezen Stam. . . was ook het gansche land der Filistij-

nen aanbedeeld, v. D. palm, Bijbel v. d. J. 7,
122. Eurymedusa. . . die... Vorst Alcinoüs... was
aanbedeeld, v. 'sgravenw. Odyss. 1, 171.

'Syn. Zie Toedeelen.
AANBEDELIJK , bnw. en bijw. van wijze.

Van Aanbeden, aanbidden: Verouderd. Eertijds in

twee verschillende opvattingen gebezigd.

I) Als bnw., in den zin van Aanbiddelijk

:

Voor 's Heilighdoms aenbedelijcke glanssen.

VONDEL 4 , 520.

II) Als bijw., in de beteekenis van Met aanbidding

,

met gebeden.

Om mijnen outerknecht en kerekpoëet de straelen

Der Godheyd , lang van hem aenbedelijck geviert

,

Te toonen.

VONDEL 3 , 04'2.

AANBEDEN, bedr. zw. ww., met hebben: aan-

beedt , aanbeedde, heeft aangebeed. Ohd. ayur

(GRAF? 3, 60); mhd. anbeten (ben. 1, 172); mul.

aenbeden (aenbeedde enz.). Uit het bijw. Aan in den

zin van richting naar het doel (34, h) en het WW.
Beden; thans, even als dit grondwoord, verouderd.

Eigenlijk: door gebeden, en bij uitbreiding: ook

door andere godsdienstplechtigheden als eene godheid

vereeren, aanbidden. || Want dat verbiet Jupiter, dien

ick daghclijcx aenbede, coornhert, Odyss. *

Deden hem de vrouwen niet afgoden aenbeden ?

A. BIJNS 1 , 55.

En wilt den nieuwen Coninck aenbeden
Met den dry Wysen uyt Orienten. 3, 102.

Afl. Aanbedelijk , aanbeding.

AANBEDING, zuw. re., uit hoofde der be-

teekenis zonder mv. Van Aanbeden. Verouderde vorm,
waarvoor thans Aanbidding. || De aanbedinghc Godcs,

COORNHERT 1, 302 v'°, II". 10, 11.

AANBEELD, znw. onz., mv. -beelden, vcrkl.

-beeldje. Mul. anebill , aenbtU , aenbelt , bij kil. aen-

beld en aembeld , later ook anbeeld en ambeeld , thans

1 aambeeld gespeld, doch verkeerd, als zijnde

afgeleid van het ww. aanbillen, aankloppen, klop-

pen of slaan aan of op iets. De mnl. vorm anebill

stelt het buiten twijfel, dat het eerste gedeelte het

bijw. Aan is , hier gebezigd in den zin van aanraking

(34, a>. Billen, ohd. biliin, mhd. billen, thans hak-

ken , houtoen , heeft hier de oude beteekenis van slaan ,

beuken: zie Beeld en Billen. Aanbeeld komt der-

halve in vorming overeen met aanzicht van aanzien

,

mnl. aenlichl van aentien , en in vorm en beteekenis

met nhd. ambosz , ohd. anapóz, vanpózan, bózjan
,

slaan; met ags. anfilt , eng. anvil, van osaks. ftllian,

ofri. filla, geeselen, slaan; en met lat. incus, mat-
dis, van endere, slaan, smeden.

Daar het woord van billen is afgeleid , is de e uit

i ontstaan, gelijk ook mnl. anebilt , aenbelt, leert.

Over de reden waarom de e den volkomenen of hel-

deren klank heeft aangenomen, zie bij Beeld.
1) IJzeren blok, van boven met gehard staal voor-

zien, waarop metalen gesmeed en gehamerd worden.

|| Iets op het aanbeeld bewerken. Gesmede of gesla-

gene aanbeelden zijn beter dan gegotene. — Ende de

werekmeester versterekte den goutsmit: die met den

hamer gladt maeckt, dien die op het aenbeelt slaet,

Jes. 41, 7. Zy slachten de smidts honden, die, als

den hamer meest gaet , ontrent den (3de nv.) ambeeld

ligghen en roncken , de brune , Bank. 1 , 336. In

plaats van hunne handen aan den ploeg of het aan-

beeld te slaan, wolff en deken, ll'i/dsch. 4, 427.

Gy vondt ze aan 't aanbeeld van den vlammenden Vulkaan
Met opgeheven' arm om 't gloeiend ijzer staan.

BILD. 3, 24.

En 't aanbeeld van Vulcaan dreunt op haar hoogen top.

DA COSTA 1 , 213.

Reeds wordt het ijzer rood en kuedensweek in d'oven;

Het aanbeeld wacht het op ; de mokers gaan naar boven.

TOLLBNS 6, 26.

Daar bijl en kling op harnasblaan

,

Als mokers op het aanbeeld , slaan.

bogabrs, Gibr. 83.

— Ook in overdrachtelijke toepassing gebezigd:

Nadien uw huwelijck van 't noodlot is gesmeed
Op 't anbeeld van Gods raed.

VONDEL 3, 317.

Geklopt.
op 't aenbeeld van de reden

PERS , Lueretia 54.

— Zegsw. Zoo zwaar ah een aanbeeld , zeer zwaai'.

Altijd op hetzelfde aanbeeld slaan , steeds op dezelfde

zaak terugkomen. Hij heeft zoo lang op hetzelfde

aanbeeld geslagen, tot hij eindelijk zijn zm heeft

gekregen, zoo lang op dezelfde zaak aangedrongen.
— Samenst. Aanbeeldsbluk

.

2) In de ontleedk. Het middelste gehoorbeentje,

dat den hamer met den stijgbeugel verbindt. Naar den

vorm aldus genoemd. Lat. tncus. || Drie kleyne been-

kens, die den naem hebben vau 't geue sy gelijckenen

,

te weeteu Hamerken, Aembeeldeken , Stegel-reepken

,

V. beverw. Schat d. Onges. 2, 12.

— Samenst. Aanbeeldsbeen , -beentje.

AANBEELD, znw. onz., mv. -beelden. 1 it

Beeld en het bijw. Aan in den zin vau nadering

(34, g), hier echter overdrachtelijk toegepast op het

begrip van gelijken, waarvoor men ook nabijkomen

zegt: verg. dit komt er goed bij, of — niet bij, het

gelijkt er al of niet op. Aanbeeld onderstelt een ww.

aanbeelden (zie Aan, j 32), dat wel in ouzr taal

niet voorkomt; maar liet hd. heeft, nevens anbild,

het ww. anbilden.

) Beeltenis van iemand of iets, en dus verschillend

vau beeld , hetwelk ook eene verdichte beeltenis kan

beteekeuen, waaraan geene werkelijkheid beantwoordt.
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Haar aanbeeld, Heer, en schoonen waan
Sult gy ontwakende versmaan.

DE IIUBERT, F.<. 78.

De Staten-Vert. (Ps. 73, 20) heeft hoer bedt, de

Vuig. imaginem ipsorum.— Volgens kil. begon het woord reeds in de 16de

eeuw te verouderen. „ Aen-leW, zegt hij, „velus,

Effigies."

AANBEELDSBLOK , znw. onz., mv. -blok-

ken. Uit Aanbeeld (incus) en Blok. Houten blok,

waarop het aanbeeld rust, hetzij dit er los bovenop

geplaatst, of, gelijk bij kleine aanbeelden geschiedt,

met eene punt in het blok gelaten is. Hetzelfde wat

Ijij kil. Aenbeldt-sfock heet.

AANBEENEN,onz. en bedr. zw. ww., mnïheb-

ben: beende aan, heeft aangebeend. Uit het bijw. Aan in

den zin van voortgang of toeneming (34, j), en het

ww. Beenen, dat wel niet veel in gebruik is, maar
toch in sommige gewesten gehoord wordt, voor hopen.

In deuzelfden zin kent het friesch schonckje , schonken

(red oer' wei/ to schoiickjen, snel over den weg te

beenen, gijsb. jap. 174), van schonk, hetzelfde als

been.

1) Onz. Zijne beenen met spoed gebruiken, snel

voortstappen. || Laat ons wat aanbeeueu. Kom, loop

niet zoo langzaam, been wat aan. Zijt gij daar al

terug? Nu, gij moet ferm aangebeend hebbeu.

II) Bedr., met het begrip van afstaud tot object.

Uien afstand snel voortstappende afleggen, afstappen.

|| In hoeveel tijd kan ik dat aanbeenen?

Syn. Zie Aanstappen.
AANBEGIN, znw. onz., gen. -begins , dat.

j

-beginne; uit hoofde der beteekenis zonder mv. Uit

Begin en het bijw. Aan in den zin van aanvang of

begin (34 , i) , hier derhalve slechts dienende om het <

begrip, dat in begin ligt, te versterken. Men heef
1

]

de oudheid van het woord ontkend, doch reeds het

nml. had aenbegin: zie Mnl. Wdb. Het hd. heeft

anbeginn, en daarnevens het ww. anbeginnen, dat

in 't ndl. niet voorkomt , doch noodwendig moet aan-

genomen worden , daar aan geene samenst. vormt met

znw., dau die van ww. zijn afgeleid (zie Aan, §32).

) Allereerste aanvang , als 't ware Begin van het

begin, dus Eerste begin. ||
Is 'et u van den aenbeginne

niet bekent gemaeckt? Jes. 40, 21. Sendt in myden
Heyligen Geest , ende ick sal alles schrijven wat van

aenbeginne in de werelt geschiet is , 4 Èsdre 14 , 22.

Dat Godt van den aenbeginne gedaen hadde, Kanti.

op Ps. 106, 13. Van den eersten aenbeginne der

kereken, MARNIX, Psalmber., Voorr. Voor-regten,

haai ... gegunt door de Princen, ... vau aanbeginaan,

HEEMSKERK, ArC. 102.

Rejn Wesen , Eeuwigh Godt , die van den aenbeginne

Hebt in den mensch geplant de sucht tot echte minne.

CATS 1, 300.

Wil yemant dragen eenig paclc

,

En dat oock sonder ongemack

,

Die grijp' het wel van aenbegin,

En draegh' et met een luchten sin. '2
, 394.

Godts vrees is Wijsheyts aenbegin.

CAMPif. Ps. 111, 10.

(De lijd) houd sijn vlugge loop en draf,

Die (iod van aenbegin hem gaf.

slüyter, Eens. H. en IV. Leven, 47.

't is uit haat , wiens aanbegin

Ik nu zal zingen.

HOOGVLIET , Olid. I^tettd. 215.

Duizend , met de vonk van 't leven

Van den eierdop omgeven,
Tot des levens aanbegin.

bild. 8, 80.

ISyn. Zie Begin.

AANBEHOOREN , onz. zw. ww., met heb-

ben: behoorde aan, heeft aanbehoord. Uit Behooren

en het bijw. Aan in den zin vau aan- of toekomen

,

als eigendom (34, c).

1) Iemands eigendom zijn, aan iemand behooren,

toebehooren. || Na de omwenteling werden de verbeurd-

verklaarde goederen teruggegeven aan hen, wien zij

vroeger aanbehoorden.

2) Een deel van iets uitmaken, tot iets behooren.

|| Eene pachthoeve met verschillende aanbehoorende

losse stukken land.

In deze laatste opvatting bezit het hd. het znw. anbe-

hör, het toebehooren , dat in onze taal onbekend is ,
gelijk

omgekeerd het hd. het ww. aanbehooren niet kent.

Syn. Zie Behooren.
AANBEL Zie Aambei.

AANBELANDEN, onz. zw. ww., met zijn:

belandde aan, is aanbeland. Uit Belanden en het bijw.

Aan in den zin van bereiking van eeneplaats (34 , e).

Ergens aankomen om daar te vertoeven of te blijven

,

meestal njet het bijdeukbeeld van toeval. ||
Waar

zal die woelwater, wien het nergens bevalt, ein-

delijk aanbelanden? Na veel omzwervens zijn zij hier

aanbeland. — Bat zij uit Holland was , en nu hier

in den omtrek zijnde aanbeland , van voorncemens ge-

weesl was, naar Metz te gaan, wolpf en deken,
WMsch. 5, 172.

*yn. Zie Aanlanden.
AANBELANG, znw. onz., zonder mv., dat

wel denkbaar, maar niet in gebruik is. Van Aanbe-

langen. Groot gewicht, rijkheid aan invloed en gevol-

gen ,
groot belaug. Uient uitsluitend om met het voorz.

van eene bepaling van hoedanigheid te vormen : van

aanbelang, belangrijk, gewichtig, rijk aan gevolgen.

|| Eene zaak vau aanbelang. Eene gebeurtenis, een

voorval vau groot aanbelang. Eene omstandigheid van

het grootste aanbelang. — Zyn dan de verschillen der

publyque Kerk met de onze van zulken aanbelang , dat

men zulke Huwlyken moet afkeuren, wolff en de-

ken, Burg. 508.

Aaiiin. Dat aanbelang sterker is dan het eenvou-

dige belang, blijkt hieruit, dat men nimmer zegt:

Eene zaak van weinig of gering aanbelang , maar wel

van weinig of gering belang.

Syn. Zie verder bij Belang.
AANBELANGEN, bedr. zw. ww. Uit Se-

langen en het bijw. Aan in den zin van aanraking

(34, a). Hd. anbelangen. Eigenlijk: Zich in delengte

uitstrekken tot aan iemand of iets, dus een persoon

of eene zaak aam-aken, doch alleen in figuurlijk ge-

bruik : Betrekking hebben op iemand of iets , aangaan

,

raken , betreffen ; en alleen gebezigd in den 3den pers.

enk. tegenw. tijd, na de woordeu wat, zooveel, voor

zooveel, zoover of -verre, voor zoover of -verre. ||

Wat mij aanbelangt, ik kan mijne toestemming niet

geven. Voor zooveel hem aanbelangt, zal hij het gaarne

toestaan. Voor zooverre hen aanbelangt, zullen zijniet

tegenwerken.

Syn. Zie Aangaan, bedr.

AANBELANGEND, Vlaamsenbaw.; detrap-

pen van vergel. denkbaar, doch waarschijnlijk niet in

gebruik. Het tegenw. deelw. van Aanbelangen, als

huw. gebezigd. Iemand of iets aanbelangende , waarbij

men belang heeft. || Zy schenen met hem over een

zeer aenbelangend onderwerp te handelen , consoience,

Leeuw v. VI. 2, 106.

Aanin. Het woord, in Noord- Nederland niet in

gebruik, verdient zeer de aandacht. Door zijne af-

leiding en vorm staat het middenin tusschen niet zon-

der belang, niet van belang ontbloot, en belangrijk,

gewichtig. Het is uitnemend geschikt, waar men be-

hoefte gevoelt aan eeue uitdrukking, minder sterk dau
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de twee laatste, en minder flauw en omslachtig dan

de beide eerste. Ook belangwekkend is niet hetzelfde

:

het is sterker en edeler.

AANBELLEN, onz. zw. ww., met hebben:

belde aan, heeft aangebeld. Uit Bellen en het bijw.

Aan in den zin van aanraking (34 , a). Het gelijk-

luidende hd. anbellen heeft eene geheel verschillende

beteekenis, t. w. die van aanblaffen. Aanbellen is

•hetzelfde als Aanschelleti , aan eene deurschel trekken

om binnengelaten te worden of gehoor te erlangen.

|| Hij trad de stoep op en belde aan. Ik heb hem
zelf ingelaten, want ik was in het voorhuis, toen hij

aanbelde. Zij was met die boodschap zoo verlegen,

dat het haar moeite kostte aan te bellen.

En den volgenden dag was ik vroeg op de baan

,

En ik belde aan het buis van mijn schoonvader aan.

Schoolm. 50.

Syn. Aanbellen, Aanschellen. Zie bij Bellen.

AANBEREN, onz. zw. ww., met hebben:

beerde aan, heeft aangebeerd. Uit het oude Beren

(zie Geboren) en het bijw. Aan in den zin van

voortgang (34 , j). Verouderde scheepsterm. Alle zeilen

bijzetten en zijn best doen om voort te komen. Ook
Aanboren.

Etyin. Beren is hier niet gebezigd in den bedrij-

venden zin van dragen , maar in den onzijdigen , of liever

wederkeerigen , van zich dragen , zich verplaatsen , even

als bewegen ook zich bewegen beteekent. Verg. het

lat. ferri. Beren is hier op te vatten gelijk eng. to

bear in zeemansuitdrukkingen als to bear away , weg-

zeilen , de vlucht nemen , to bear off, het ruime sop

kiezen, to bear in, binnenzeilen , enz. Aanberen be-

teekent dus eigenlijk aanzeilen, met spoed zeilen, en

bij uitbreiding ook hetgeen daartoe wordt vereischt,

het bijzetten van alle zeilen , of, als de zeeman zegt

,

alles bijzetten wat hangen en staan kan.

Spell. Aanberen wordt soms te om-echt met de

scherpe e geschreven (aanbeeren). Het grondwoord

beren , ofschoon in deze sameust. zwak vervoegd , be-

hoort tot de 2ne tl. der sterke ww., en heeft derhalve

de zachte e uit i. De invloed der volgende r
, gevoegd

bij het min of meer dobberende der beteekenis , maakte,

dat men den klinker miskende , ook aanboren uitsprak

,

en het woord met aanboorden verwarde. Verg. bij Aan-
baren.

AANBERMEN, bedr. zw. w-w., mtt hebben:

bermde aan , heeft aangebermd. Van Berm en het

bijw. Aan in den zin van aanvulling van het ont-

brekende (34, f). Benen dijk aanbermen, den voet

van eenen dijk versterken door er eene berm tegen te

leggen. || De dijk moet op de aangewezen plaatsen

worden aangebermd.

AANBERMING, znw. vr., mv. -bermingen.

Van Aanbermen.

1) De daad van aanbermen. Het aanbermen. || De
kosten der aanberming bedroegen eene aanzienlijke som.

2) De uitwerkiog van het aanbermen. Hetgeen door

aanberming aan den dijk of oever toegevoegd wordt.

|| Men heeft de afgeslagene plaats van den oever voor-

zien door eene aanberming.

AANBESTEDEN, bedr. zw. ww., met hebben

:

besteedde aan , heeft aanbesteed. Uit Besteden en het

bijw. Aan in den zin van aanhechting of verbinding

(34, b). De uitvoering van eenig werk of delevering van

benoodigdheden bij overeenkomst voor een bepaalden

prijs aan een ondernemer opdragen, ook wel Aanbe-
stellen genoemd , en het tegenovergestelde van Aanne-
men of Ondernemen.

|| Eene karwei aanbesteden. Een
huis, of het bonwen van een huis, en het leveren der

bouwstoffen aanbesteden. Hij laat niets meer in dag-

hunr doen, maar besteedt alles aan. De nieuwe kerk

is voor ƒ 80,000 aanbesteed. Men zal de levering der

eetwaren voor het weeshuis in het vervolg geheel aan-

besteden.

Afl. Aanbesteder , aanbesteding.

AANBESTEDER, znw. m., mv. -besteders.

Van Aanbesteden. De persoon of het lichaam, dat

een werk of eene levering in veiling brengt, tracht

aan te besteden. |
De aanbesteder kon niet besluiten

1
'

t werk te2en die hooge som te gunnen.

AANBESTEDING, znw. vr., mv. -beste-

dingen. Van Aanbesteden.

1) In het algemeen: De daad van aanbesteden.
||

Men laat thans weinig bij daghuur werken, doorgaans

bij aanbesteding.

2) In het bijzonder: Openbare handeling, waarbij

een werk of eene levering in veiling gebracht en aan

ilen minst eischende gegund of opgedragen wordt.
j|

Eene openbare aanbesteding. Eene aanbesteding bij

inschrijving, bij opbod. Hij is zelf bij de aanbeste-

ding tegenwoordig geweest, en heeft dus de voorwaar-

den kunnen weten. Er zal binnen kort eene groote

aanbesteding plaats hebbeu.

3) Het aanbestede werk. || Hij heeft eene groote
' aanbesteding gekregen. Als deze aanbesteding af is,

zal ik eenige knechts moeten afdanken.

AANBESTELLEN, bedr. zw. ww., met ieb-

|

hen: bestelde aan, heeft aanbesteld. Uit Bestéüen

en het bijw. Aan in den zin van aanhechting of ver-

binding (34, b). Hd. anbestellen. Hetzelfde als Be-
stellen, doch minder in gebruik. Iemand iets voor

loon te maken of te verrichten geven. || Aanbesteld

werk. — 't Gelykt veel naar dien armen schelm

,

die. . . zyn brood won met Pasquillen en Lofdichten

te maaken; ook, zo men die aanbestelde, tot hoon

en roem van dezelfde persoon, wolfp en deken,
Blank. 2, 17i.

— In sommige streken hetzelfde als AANBESTE-
DEN : zie ald.

AANBESTERVEN, onz. st. ww. der 1>"-

kl-, met zijn: bestierf aan, is aanbestorven . I il

Sterven, het voorv. Be- en het bijw. Aan in den

zin van aankomen, als eigendom (34, c); niet uit

Aan en Besterven, dat eene verschillende beteekenis

heeft. Met den datief des persoons.

Iemands eigendom worden door het sterven van een

ander, hetzelfde als Aanerven. || Zoo veel het ge-

slachte van Henegouwen aangaat,. . . is hem de Heer-

lykheydt van Westzaanden ende Krommeuye aanbe-

storven, soeteboom, Oudh. v. Zaanl. 1, 89. Heer-

lyckheden enz. . . . hem aanbestorven by doode onse

getrouwen Willem Eggert, soeteboom, Soet- stemm.

Zwaane v. Waierl. 129. Engelbert van Kleef. .

.

is. . . meest onder den naam van Graave van Rethcl

bekend, alzo hem de Graafschappen van Kevers en

Kcthel van zyne Moeder . . . waren aanbestorven

,

wagen. Vad. Bist. 4, 347.

Al wat ick heden ben is my niet aen-bestorven

,

lek heb' et even-selfs door eygen deugt verworven.
cats '2, 192.

Aaiini. Af te keuren is het gebruik van aanbe-

-ierven voor het overerven van voorvaderlijke deug-

den, die zeker wel niet plotseling door het afsterven

van een lid der familie in eens anders bezit overgaan.

Niet navolgenswaardig is dus wellekens:
Maar eige deugden , door geen erfrecht aanbestorven.

Ged. 1, 84.

AANBESTOELEN, bedr. zw. ww., nut heb-

ben: besloelde aan, heeft aanbestoeld. Oude term uit Int

dijkwezen. Eenen dijk (of een gedeelte daarvan

iemand aanbestoelen , bij de verstoeling (d. i. hij de

Img onder degenen die tot onderhoud daarvan

verplicht zijn) toewijzen om te onderhouden. ||
In

1326 zijn 400 roeden van den Heer-Huigeu-dijk aau
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Schagen eu Niedorp aaubestoeld. Den 13 Dec. 1763
is door Dijkgraaf eu "Waarschappen van ürechterland

vastgesteld eene „ Instructie , waarnaar de Waarschap-
pen van Drechterland , ieder op zijn aanbestoelden

dijk, zich liebbeu te gedragen."

I.Hm. en taiiin. De stoel van een dijk heette

oudtijds het land, waarop hij gezet was, d. i. dat

verplicht was hem te onderhouden. Eenen dijk stoelen

,

het land aanwijzen , dat met het onderhoud belast zou

zijn ; — verstoeten , het onderhoud (van den eenmaal

gestoelden dijk) op nieuw verdeelen tusschen de ver-

schillende landen, die daartoe verplicht waren; de
gestoelden {in den dijk) , zij die een deel te hunnen
laste hadden. Verg. Stoel, Stoelen en Verstoe-
len. Het aanwijzen van het deel, dat ieder ten laste

kwam, heette mnl. ofstoelen (zie Mnl. Wdl.), welke

uitdrukking later vervangen wrerd door aanbestoelen

,

gevormd op de wijze van aanbedeelen. Doch het

woord is thans verouderd en alleen nog maar in ge-

bruik als oude kunstterm , waar sprake is van ver-

stoelingen uit den vroegeren tijd. Bijna uitsluitend

bedient men zich dan van het deelw. aanbestoeld.

AANBETEREN, onz. zw. ww., met zijn:

beterde aan , is aangebeterd. Uit Beteren , onz.,

d. i. beter worden, en het bijw. Aan in den zin

van voortgang of toeneming (34, j). Voortgaan

met heter te worden , toenemen in beterschap , zoo-

wel verstandelijk en zedelijk als lichamelijk. || De
zieke betert mooi aan, en zal weldra geheel hersteld

zijn . Zij betert zichtbaar aan
,

J

hare vermogens komen
langzamerhand terug.

AANBETREFFEN, bedr. onreg. st. ww. der
2ue kl.: -betrof, het deelw. niet in gebruik ; hd. anbe-

treffen. Uit Betreffen en het bijw. Aan in den zin

van aanraking (34 , a). Versterking van betreffen

,

doch uitsluitend gebezigd in den 3den pers. enk.

tegenw. en verl. tijd, na het vnw. wat. || Wat mij

aanbetreft. Wat dat aanbetreft. — Wat de hoofdzaak

aanbetrof, eogaebs, Aant. op Gibr. bl. 111.

Aaiuii. Men heeft het woord als een germanisme

willen verwerpen; doch zonder grond. Het wordt in-

derdaad in de volkstaal gebruikt, en is volkomen goed

gevormd. Het staat tot betreffen , als aanbelangen

tot belangen, eu drukt de versterking van het grond-

woord uit. Eene dadelijke behoefte aan het woord be-

staat echter niet: in de meeste gevallen kan men met
betreffen volstaan.

AANBETROUWEN, bedr. zw. ww., met
hebben: betrouwde aan, heeft aanbetrouwd. Uit Be-
trouwen en het bijw. Aan in den zin van aanhech-

ting of verbinding (34, b).

Iets aan iemand aanbetrouwen, met vertrouwen

ter bewaring , verzorging of behandeling geven , of

ter uitvoering opdragen; toevertrouwen. || Ik twijfel

niet, of hij zal de hem aanbetrouwde gelden eerlijk

teruggeven. Zij betrouwden hem de verzorging en op-

voeding hunner lievelingen volkomen aan. Ik durf hem
deze gewichtige boodschap niet aanbetrouwen. — De-
wyl ik deezen aan een eerlyk man schryf, heb ik

niets omtrent het u aanbetrouwde te verzoeken, wolff
en deken , Burg. 62.

Ik heb my van den last, my aanbetrouwd, gekweeten.
v. winter, Tooneelp. 2, 59.

Dit grootsch belang , het schoonst op aarde

,

Werd die Doorluchten aanbetrouwd.

de lannoy, Nag. Dichtw. 76.

Ons wijzen op het zaad , den grafkuil aanbetrouwd.

messchert , Goud. Sruü. 83.

Syn. Zie Toevertrouwen.
AANBEVEELBAAR , bnw.j -baarder,

-baarst. Van Aanbevelen, door aanhechting van het

achterv. -baar met passieve beteekenis. Geschikt om

met gerustheid aanbevolen te worden, aanbevelens-

waardig. || Dat is een knap en braaf jongmensch

,

in alle opzichten aanbeveelbaar. Die raad i9 zeer aan-

beveelbaar. Hij valt buitendien wat dorstig , en dit

maakt hem niet aanbeveelbaarder. Hij is de aanbe-

veelbaarste van de drie broeders. — Gij , die mij

,

deuk ik , alleen kent van mijnen minst aanbeveelbaaren

kant, wolff en deken, Wildsch. 2, 260.— Thans is Aanbevelenswaardig meer in gebruik.

AANBEVELEN, bedr. st. ww. der 2de kl.,

met hebben : beval aan , bevalen aan , heeft aanbe-

volen. Uit Bevelen en het bijw. Aan in den zin van

aanhechting of verbinding (34, b). Hd. anbefehlen,

doch in beteekem's meer met empfehlen overeenstem-

mende. Aanbevelen beteekent eigenlijk hevelen aan

iemand, d. i. hem opdragen , iets als in zijne handen

stellen, opdat hij er iets aan doen zal. Aan wijst op

den persoon, aan wien opgedragen wordt, en betrekt

hem mede in de werking, terwijl hij bij bet eenvoudige

bevelen meer lijdelijk blijft. Het begrip , dat bij alle

opvattingen van aanbevelen doorstraalt, is het pogen

om een ander belangstelling voor het aanbevolene in

te boezemen, en hem tot betooning daarvan op te

wekken. Naar gelang die belangstelling of de betooning

daarvan op den voorgrond staat , heeft aanbevelen

twee hoofdbeteekenissen : I) Het opwekken cener gun-

stige stemming; II) Het verlangen dat iets niet zorg

geschiede.

I) Het opwekken eeuer gunstige stemming.

1) Met eenen persoon als voorwerp.

a) Iemand aan iemand aanbevelen , iemand aan een

ander voorstellen als diens gunst of belangstelling

waardig , iemands goede hoedanigheden bij een ander

vermelden ten einde hem diens gunst te verwerven.
||

Ik beveel hem u aan. Ik durf hem gerust aan den

Minister aanbevelen. Hij beval zijnen neef aan als een

bekwaam jongeling. — Hij zocht eenen geschikten man

,

dien hij . . . aan de Regeerders dezer Stad kon aanbe-

velen, T. D. palm, Red. 1, 196.

— Zich zelven aanbevelen kan stilzwijgend geschie-

den , door het aan den dag leggen van goede hoeda-

nigheden , en beteekent dan : Zich de gunst van anderen

waardig betoonen door het bezit van goede hoedanig-

heden. j| Die jongeling beveelt zich (zelven) aan door

zijn innemend uiterlijk, door zijne beschaafde manieren.

— Is de aanbevolen persoon een hulpbehoevende,

dan kan het aanbevelen blootelijk bestaan in het ver-

melden zijner benarde omstandigheden, met het doel

om het medelijden op te wekken. || Beveel dien on-

gelukkige aan uwen rijken broeder aan. Dat behoeftige

huisgezin is huu door den geestelijke zeer aanbevolen.

,,'k Beval u", sprak hij, ,,d' armen wees,
„Den teedren Edmund aan."

TOLLENS 4, 126.

Hiertoe behoort de uitdrukking:

— Zich (of zijne ziel) aan God aanbevelen, Gods

ontferming inroepen , wanneer alle hoop op hulp van

menschen vervlogen is.

b) Iemand voor iets aanbevelen, voor iemand de

gunstige stemming opwekken van dengene, die over

een ambt, eene betrekking, eene gunst enz. te beschik-

ken heeft, en den wensch te kennen geven, dat hij

daarvoor in aanmerking moge komen. Zich voor iets

aanbevelen, dien wensch voor zich zelven uiten. De
persoon , aan wien de aanbeveling gericht is , staat

niet in den 3den uv., maar wordt door het voorz. bij

aangewezen. Iemand of zich bij iemand aanbevelen.

|| Hij beval zijnen vriend voor die betrekking bij het

Bestuur aan. Hij had zich reeds dikwijls bij den Mi-

nister voor het een of ander ambt aanbevolen. Ik wil

dien deugniet bij niemand zelfs niet voor het geringste

postje aanbevelen.



65 AANB. AANB. üG

— Soms wordt de verlangde betrekking aangeduid

door eeue uitdrukking met om : om iets te worden.

|| Hij beval zich bij den Burgemeester aau om kommies

te worden, om als schrijver op het stadhuis geplaatst

te worden.
— Syn. Zich aanbevelen, Zich aanbieden (voor

eene betrekking). Zie bij Aanbieden.
c) Iemand of zich in iets aanbevelen , den wensch

te kennen geven , dat de gunstige stemming , die men
bij een ander mag onderstellen jegens den aanbevolen

persoon , zich moge openbaren in eene bepaalde gezind-

heid of in bepaalde handelingen, die door het voorz.

in worden aangeduid. || Iemand of zich aanbevelen in

iemands aandenken , barmhartigheid , gunst , liefde

,

toegenegenheid , vriendschap , welwillendheid , gebeden

enz. Hij beval hem in zijne gunst aan. Ik beveel

mij in uwe welwillendheid aan. Mij in uwe vriendschap

aanbevelende, noem ik mij enz. Houd mijn zoon voor

aanbevolen in de toegenegenheid van u en al de uwen.

Ik beveel hem in uwe barmhartigheid aan , in uw
voortdurend medelijden. De ziel van den gestorvene

zij in uwe gebeden, in uwe godvruchtige gedachtenis

aanbevolen.

— Ingeval er dadelijke werking verlangd wordt,

treedt aan in de plaats van in.
1

1 Iemand of zich aan

iemands bijstand, hulp, bescherming aanbevelen. Ik

beveel hem aan uwe barmhartigheid aan, d. i. ik verzoek

oogenblikkelijke ondersteuning. Hij zij aan uwe gebeden

aanbevolen, terstond, van nu af aan (in tegenstelling

van in uwe gebeden , dat meer een voortdurend bidden

te kennen geeft). De ongelukkigen , aan uwe bescher-

ming aanbevolen. — Blankaart heeft hem ook dikwils

aan Gods toeverzicht aanbevolen, wolff en dehen,
Blank. 1, 80.

2) Met eene zaak als voorwerp. Iets aan iemand
aanbevelen , bij iemand de goede hoedanigheden van

iets vermelden, om er hem begeerig naar te maken.

|| Die koopman weet zijne waren goed aan te bevelen.

Ik durf u die manier van studeeren gerust aanbevelen.

Men beeft mij dat boek bijzonder aanbevolen.

— Ook van zaken zegt men , dat zij zich aanbe-

velen, d. i. goede eigenschappen bezitten, die van zelf

de begeerte er naar opwekken. || Goede waar beveelt

zich zelve aan , behoeft geen lof. Hat boek beveelt

zich aan door duidelijkheid en beknoptheid.

II) Het verlangen te kennen geven, dat iets met

zorg geschiede.

— Iemand iets (een werk, eene verrichting) aanbe-

velen , het hem opdragen met uitdrukkelijk verlangen

,

dat hij er al zijne zorg aanbestede. l)e verlangde wer-

king wordt gewoonlijk uitgedrukt door een abstract

znw., als bescherming, bewaring, leiding, opzicht,

toezicht, zorg, enz. He persoon, aau wien de wer-

king wordt opgedragen, wordt of a) zelf genoemd; óf

b) vervangen door de benaming van zijn ziels- of

lichaamsvermogen, waarvan men de werking verlangt;

of wel c) door de benaming van die werking zelve.

In het laatste geval echter is het aanbevolene niet

meer de werking, maar de zaak die haar ondergaat.

a) || Üe bewaking van den sluwen booswicht werd hem
aanbevolen. Men koos een bekwaam bouwmeester , wien

men het opzicht over het werk aanbeval. De geneesheer

beval hem rust aan, zich rustig te houden. Ik beveel

u in dezen de meeste voorzichtigheid aan. Men heeft

mij geheimhouding aanbevolen. — Het driemanschap,

aan 't welk de bewaring van rust en orde in Holland . .

.

was aanbevolen, v. D. palm, Gedenkschr. 34.

TVrwijl ik zorgde, en waakte, en onze legerknechten

Bv 't lastige beleg volharding aanbeval.

DA COSTA 1, 453.

b) || Ik beveel de leiding van dit rechtsgeding aan

uwe wijsheid aau. Het bewaren van dit geheim zij

I.

aan uwe stilzwijgendheid aanbevolen. Ik beveel de be-

zorging dezer boodschap aan uwe vlugheid aan.

c) || Gij moet die gewichtige zaak aan zijne zorg

aanbevelen, aan hem ter bezorging. Het werk, aau

hun opzicht aanbevolen, vorderde met den dag. De
zaak, aan mijne geheimhouding aanbevolen.

— De verlangde werking kan ook uitgedrukt wor-

den door een ww. in de onbep. wijs , met het voorz.

te.
1

1 Men heeft mij aanbevolen goed toe te zien

,

goed op hem te passen, al zijne gangen na te gaan.

Zij beval hem aan , zich goed te gedragen.

— Wanneer de verlangde werking in het algemeen

bestaat in het behartigen of ter harte nemen eeuer

genoemde zaak, behoeft zij niet te worden uitgedrukt.

Men zegt dan elliptisch:

— Iemand iets (eene zaak) aanbevelen , hem de be-

hartiging daarvau aanbevelen. |i Ik beveel u mijne

belangen aan. Vóór hij op reis ging, heeft hij mij

zijne zaken, zijne fabriek, zijn huis enz. aanbevolen.

Zij beval hem de toekomst harer kinderen aan. Iemand

een geheim aanbevelen , hem opdragen of verzoeken

het wel te bewaren.

— Zegsw. Het zakje — of de collecte — aanbe-

velen, bij de openbare godsdienstoefening de gemeente

opwekken tot milde giften ten behoeve der armen.
|

Die predikant vergeet telkens het zakje aau te bevelen.

— Rechtst. Iemand in gijzeling aanbevelen , van

een schuldeischer gezegd. Verklaren dat men een

schuldenaar, die reeds door een anderen schuldeischer

iu gijzeling gesteld is , of zich wegens misdrijf in

hechtenis bevindt, bij voortduring in verzekerde be-

waring wil doen blijven. || De schuldenaar kan in gij-

zeling aanbevolen worden door anderen, die insgelijks

regt hebben om lijfsdwang tegen hem uit te oefenen

,

W. v. B. R. a. 593.

Schijubaar is hier het object een persoon. Doch de

uitdrukking is elliptisch, voor aanbevelen hem in gij-

zeling te houden. Niet de persoon , maar de werking

(het in gijzeling houden) is het object, dat aanbevo-

len wordt. Voor 't overige is de term, door den wet-

gever gebezigd, eigenlijk eene niet zeer gelukkige na-

volging van fr. recommander.
— Syn. Zie Toevertrouwen.
Afl. en Samenst. Aanbeveelbaar , aanbeveler

,

aanbeveling ; Aanbevelenswaardig

.

AANBEVELENSWAAHDIG, buw.
;

•waardiger, -waardigst, of meer en meest -waardig.

Hit Aanbevelen als znw. en Waardig. Aanbeveling

verdienende.
|J

Hij is in ieder opzicht aanbevelenswaar-

dig. De meest aanbevelenswaardige van allen.

— In volkomen gebjken zin is ook Aanbevelings-

waardig in gebruik. Verg. bij Waardig.
AANBEVELING, znw. vr., mv. -bevelin-

gen. Van Aanbevelen.

1) De daad van aanbevelen. Het aanbevelen.

a) De handeling, waardoor men iemand aan een

ander aanbeveelt. || Ik verzoek u om uwe aanbeve-

ling. Goede waar behoeft geene aanbeveling. Een brief

van aanbeveling. — Mijne ouders stierven vóór ik iu

staat was om mij door aanbeveeling of door geld een goed

amt te bezorgen, wolff en deken, Wildsch. 3, 335.

b) De handeling, waardoor men iemand eene ver-

richting aanbeveelt of opdraagt. In dezen zin is het

woord eigenlijk niet in gebruik, maar het is door den

wetgever als zoodanig aangenomen in den

— Rechtst. Aanbeveling (in gijzeling), de hande-

ling, waardoor men iemand in gijzeling aanbeveelt;

fr. recommandalion. Zie Aanbevelen, II). || De
nietigheid der gijzeling heeft. . . geenszins de nietigheid

der aanbevelingen ten gevolge, W. v. B. R. a. 594.

2) In concrete opvatting : De mondelinge of schrif-

telijke verklaring, waarbij men iemand aan een ander

3
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aanbeveelt. || Mondelinge, schriftelijke aanbeveling.

JJour aanbevelingen, die hij van alle kanten ontving,

was hij gunstig voor de zaak gestemd. Geel' mij eene

aanbeveling aan uwen broeder mede.

— In het bijzonder: Lijst van personen, die men

bij de vervulling ceuer openstaande betrekking in aan-

merking wenscht te zien komen; door eeu daartoe ge-

rechtigd persoon of lichaam ingezonden bij de bevoegde

macht, die de benoeming moet doen. || X is aan het

gymnasium benoemd; hij stond niet op de aanbeveling

van Curatoren.

— Syn. Zie Voordracht.
3) Datgene wat tot aanbeveling verstrekt; eene goede

omstandigheid of hoedanigheid, die een ander gunstig

stemt. || Hij had den lande vele jaren trouw gediend;

dit was eene aanbeveling. Zijn open gelaat is reeds

eene aanbeveling. Een zindelijk kleed is eene goede

aanbeveling. — De deugd heeft hare aanbeveling in

zich zelve, oraooMER, Wezen tl. Deugd, 79.

Samenst. Aanbevelingsbrief, -waardig.

AANBEVELINGSBRIEF, znw. m.,mv.

-brieeen. ( it Aanbeveling en Brief. Brief, waarbij

men iemand aan een ander aanbeveelt. || Hij bracht

mij een aanbevelingsbrief van een ouden vriend. Zij

vertrekken naar Italië met aanbevelingsbrieven aan

vele hooggeplaatste personen.

- Bij ellips ook kortweg Aanbeveling geheeten:

zie ald. 2).

AANBEVELINGSWAARDIG. ZieAAN-
BEVELENSWAARDIG.
AANBEWIJZEN , bedr. st. ww. dei' 5<le kl.,

niet hebben : bewees aan , heeft aaubewezen. Uit Bewij-

zen , toewijzen (zie ald.), en het bijw. Aan in den zin

van toekennen , als eigendom (34 , c). Eertijds gebezigd

voor Toewijzen, als rechtmatig eigendom. || Dathy. . .

al zijn' schulden af betaalde , ende alle koopwaaren

,

die hy van andreu onder zich had , den eigenaaren

aanbewecs, HOOFT, Ilauipz. 6.

AANBEWROEGEN, bedr. zw. ww., met

hebben : beieroegde aan , heeft aanbewroegd. Uit

tieirroegeii , beschuldigen (zie ald.), en het bijw. Aan
in den zin van figuurlijke aanhechting (34, b). Door

hooft gebezigd voor Aanklagen. || Deed hem aanbe-

wroegbeu, met eisch van Ivf en eere, N. II. 1051.

AANBIDBAAR, bnw. Van Aanbidden door

aanhechting van het achterv. -baar met passieve betee-

kenis. Eigenlijk niets meer dan ; Geschikt om aangebeden

te worden, voor aanbidding vatbaar; doch door dich-

ters om zijnen vorm gebezigd voor Aanbiddelijk , dat

dikwijls niet in de versmaat past.

Nog hield de aanbidbre glans van dees verkwikbren dag

He schuchtre Naias in een eerbiedvol ontzag.

BILD. 6, 378.

Loutere onschuld ! ê Aanbidbre

!

10, 24.

Neen ! eindloos grooter is de macht
Van uw aanbidbre tooverkracht.

DA COSTA 1 , 381.

Hèm wilde voor 't gevaar eens moeders angst beschermen,

My een aanbidbre ga

!

1 , 4.07.

AANBIDDELIJK , huw. en bijw. van graad

;

de trapp. v. vergel. -biddelijker , -biddelijkst weinig

in gebruik. Vau Aanbidden door aanhechting van het

achterv. -lijk met passieve bctcekenis. Waardig om
(zoowel in eigenlijken als in overdrachtelijken zin)

aangebeden te worden en tot aanbidding uitlokkende.

||
Aaubiddelijke wijsheid. Aanbiddelijk albestuur. Aau-

biddelijke schoone ! Aanbiddebjke gade !
— Een eenig

aanbiddelyk Opperwezen, v. EFFEN, Speet. 3, 77- Zij

werkt uit zucht om deu aanbiddelijken Schepper aan-

genaam te worden, wolff en DEKEN, Wildsch. 1 , 32.

Hij, aller geesten Heer, 't aanbidlijk Opperwezen.

helmehs, Nag. Ged. 1, 140.

— Als bijw. van graad gebezigd bij andere bnw.

:

[Me bragt zoo heerlijk ieder deel

Tot dat aanbidlijk schoon geheel.

TOLLENS 8 , 99.

AH. Aanbiddelijkheid.

Sjn. Aanbiddelijk , Anubiddenswaardig. — Het eer-

ste is sterker dan het laatste. Aanbiddensviaardig ziet

alleen op het bezit van hoedanigheden , die aanbidding

verdienen; aanbiddelijk geeft tevens te kennen, dat

die hoedanigheden zoo sterk spreken, dat zij onwille-

keurig tot aanbidding uitlokken.

AANBIDDEN, bedr. st. ww. der 3de kl„

met hebben. Uit Bidden en het bijw. Aan in den

zin van richting netar het doel (34, ft), liet wordt

deels scheidbaar vervoegd , met den klemtoon op aan

,

deels onscheidbaar, niet den klemtoon op bid. In den

tegeuw. en ouvolm. verl. tijd zijn beide vormen in ge-

bruik: ik bid dan , bad diin , wij baden aan , en ik aan-

bid, aanbad, wij aanbaden. Zoo ook in de gebied,

wijs: bid dan en aanbid. In bet verl. deelw. wordt

thans bijna uitsluitend de gescheiden vorm aangebeden

gebezigd : ik heb ddnqebeden , zal aangebeden hebben ;

het onscheidb. aanbeden is echter niet geheel in on-

bruik geraakt: zie straks, bij 3). Het tegenw. deelw.

luidt altijd aanbiddend, en de onbep. wijs aanbidden,

doch kan deze niettemin door het voorz. te geschei-

den worden : dan ie bidden of te aanbidden. De on-

derscheiding van bild. {Verkond. 297), dat ik aanbid

„een hidde van hartstocht", ik bid dan daarentegen

„een eerdienst (culfe)" zou uitdrukken , wordt door het

gebruik slechts ten halve bevestigd. Het is waar, dat

aanbidden in overdrachtelijke opvatting meest onscheid-

baar blijft (behalve in het verl. deelw.): ik aanbid,

arndd'd , heb aangebeden ; doch in de betcekenis van

godsdienstige vereering zijn beide vormen even gewoon:

ik bid dun en aanbid, gelijk de straks volgende voor-

beelden genoegzaam bewijzen. Te recht echter voegt

bild. er bij , dat men zeer goed „met een rhetorische

climax" kan zeggen: „'£ aanbad haar; neen, ik

bad haar aan"; want terwijl het eerste in de beide

opvattingen kan gelden, wordt het laatste meer uit-

sluitend in den zin van godsdienstige vereering gezegd.

Iemand aanbidden, de letterlijke navolging van lat.

ad-orare , beteckent eigenlijk zijne gebeden tot iemand

richten, en staat tot bidden, gelijk aanroepen en aan-

spreken tot roepen en spreken. Deze oorspr. opvatting

was bekend in 't mnl., dat acnbidden (precari) van

aeiibedt ii
(
adorare in den afgeleiden zin) onderscheidde

:

zie Mul. Il'db. Thans is zij geheel verouderd; men

vindt ze echter nog in de 17de eeuw. || Dat uwe

gunst wort aengebeeden, hooft, Br. 3, 118.

De Vader wiert versocht , de Moeder aengebeden

,

De Dochter ondergaen met alle soete reden.

CATS 2, 189.

Aengebeden is daar niet meer dan gebeden , drin-

gend verzocht. In die opvatting moet het ww. aan-

bidden geluid hebben. Doch sedert de uitspraak aan-

bidden vaststaat, wordt het ww. alleen in afgeleide

beteekenissen gebezigd.

1) Als goddelijk wezen vereeren , betzij door gebeden

en eerbiedige hulde, hetzij door de toewijding en uit-

storting des harten. || Den waren God aaubiddeu. God
aanbidden in geest en in waarheid. Innig, vurig, har-

telijk, ootmoedig aanbidden. — Die... ingaet om te

aenbidden , Ezeeh. 46 , 9. Om den Heere aen te bid-

den , Jer. 7 , 2. Sy ... aenbaden den Heere haren

Godt, Neh. 9, 3. Doe aenhadt Manoah den Heere

vyei ighlick , ende seyde: enz'., Richt. 13 , 8. Doe neyghde

die man siju hooft ende aenhadt den Heere, Gen. 24 , 2G.

Doe viel Josua op sijn aengesichte ter aerde eude hadt

aen, Jos. 5, 14. Komt, laet ous aenhiddeu ende ne-
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derbuckni , la-t mis knielen, Ps. 95, G. U te aaubid-

deu als onzen Hemelschen Vader, v. d. palm , Leerr.

6, 47- U aanbidden wij, U roepen we aan om hulp

en lijstand! v. D. palm. Eed. 1, 105. Wij danken

IJ, dat wij U aanbidden en loven mogten, 1, 15S.

En dit kind is Jezus..., bestemd om eenmaal door

de geheele wereld geëerbiedigd en aangebeden te wor-

den! 1, 146.

Wiier is Gods eenigh Kind, dat ick 't aenbidden magh?
hüygens 1 , 40.

Dry Koningen den Heer der Heeren...
Aenbidden, en met wierook eeren.

VONDEL, PoÖZIJ 2, 49">.

Ik zwijg, en bid U knielend aan.

feith , Oden en Gcd. 1 , 8.

'k Aanbid U, God! gena voor d' eersten plïchtversmader

!

bild. 2, 347.

Zingt Hem psalmen! geeft Hem eere!

Roept Zijn Naam uit! bidt Hem aan!

DA COSTA 'J, 279.

— Ook gezegd van den eeredienst , aan valschc

goden bewezen. || Afgoden aanbidden. De Zon, de

Maan
,
een heiligen boom, het vuur aanbidden. — Alle

volckeren. . . nedcrvallende aenbaden het gouden beelt,

Van. 3, 7. Sy en bidden het gouden beelt niet aen , 3

,

12. J)ie het liecst aenbidden ende sijn beelt, Openb. 14, 11.

Ja! eeuwig blijven wij aanbidden

Den schoot, die ons bet aanzijn gaf (de Moeder Aarde).

HELMERS, Huil. A*. XIII.

*k Bid geen Maan

,

Geen Starren, 'k roep geen Zon tot mijn bescherming aan.

bild. 2, 408.

Waar de duivel aangebeden,
Eer en braafheid wordt bespot. 10, 417.

— ZegSW. Het gouden kalf'aanbidden, toespeling op

het gouden kalf, dat de Joden aan den voet van den

berg Smal aanbaden: Ünderdauige hulde aan rijke lie-

den bewijzen; of wel, met zijn gansche hart aan rijk-

dom gehecht zijn. — Zich zelven aanbidden, van zijn

i ïgen Ik een af£od maken.— De opgaande (of rijzende)

zon aanbidden , de bovendrijvende partij eeren en vleien.

|| Hij moge door laffe vleijerij der grooten, . . . door

steeds de opgaande zou te aanbidden,. . . eindelijk wor-

den 't geen men in deze wereld groot noemt, v. d.

palm, Red. 1 , 135.
.— Ook wordt aanbidden in deze betcekenis absoluut

gebezigd, d. i. zouder vermelding van het voorwerp

der aanbidding. || Onse vaders hebben op desen bergh

aengebeden, Joh. 4, 20. Alle volckeren sullen komen
ende voor u aenbidden, Openb. 15, 4.

W'y sidderden , van liefde en deernis aangedaan

,

M iir ofl'ren ons gevoel, en bidden zwijgend aan.

bild. 2, 360.

Wanneer ik in uw werk uw blijkbre Godheid huldig,

Aanbldde, en neerstort. 2, 360.

Aanbiddend buigen wy , en kussen alle slagen

Der hand
t
wier roede ons treft. 2, 407.

2) Wanneer het object niet het aangebeden wezen

zelf is, maar eeue hoedanigheid of werking, die daaraan

wordt toegekend, dan verkrijgt aanbidden de beteeke-

nis van Met aanbidding eerbiedigen. || Gods wijsheid,

almacht, liefde, genade aanbidden. Gods wegen , Gods

hand, Gods raadsbesluiten aanbidden. — In ieder gebod

erkende en aanbad zy de rechtvaardigheid... van den

grooten liisteller, woi.ff en üekex, Blank. 3, 344.

Staal Jezus aan op Golgotha,

En leer Gods weg aanbidden.

Et. Gex. 23, 3.

en bid uwe uitspraak aan.

BILD. 4, 79.

Gy, kies, Vorstin! ik zwijg,

3) Overdrachtelijk: Met geestdrift of hartstochtelijk

vereeren, hetzij uit eerbied, bewondering of hoogach-

ting, hetzij uit liefde. In deze opvatting wordl aan-

meest onscheidbaar gebezigd; doch bij dichters

vindt men ook de gescheiden vormen, waardoor hel

denkbeeld meer eigenlijk, en dus nog sterker wordt

uitgedrukt (verg. de boven aang. aanmerking van

BIL!).). Het deelw. luidt gewoonlijk aangebeden , doch

men vindt ook aanbeden gebruikt, en die vorm laat

zich volkomen rechtvaardigen. || Zijne leerlingen aan-

baden hem. Een veldheer, door zijne soldaten aange-

beden. — Geacht, geëerbiedigd en bijkans aangebeden ,

v. i). palm, Red. 1, 171.

Bemint uw vaderland, aanbidt uw voorgeslacht,

HELMERS , Hult. N. 12.

Geheel het Spaansche volk, het leger bidt u aan.

wiselius, Meng. 5, 42.

Zij vliegen voor den wind naar de aangebeden stranden.

TOLLENS 5, 132,

— Inzonderheid wordt aanbidden in dezen zin

voor hartstochtelijk beminnen (van menschen) gezegd.

|| Haar aangebeden kind. Aangebeden schoone ! Aange-

beden gade!

Hy wien haar hart aanbad, en 't aan zich-zelf beleed.

bild. 2, 358.

Als de aangebeden man den handdruk zijner trouwe
In de aders tintien doet van de uitverkoorne vrouwe.

TOLLENS 3, 82.

Uw door my aenbeden dochter.

LEDEGANCK 230.

Vandaar het verl. deelw. Aangebedene, als znw.

gebezigd: zie ald.

Afl. en Samenst. Aanbidbaar , aanhida7
et'ijl ,

aanbidder , aanbidding ,- Aanbiddenswaardig.

AANBIDDENSWAARDIG , bnw.; -waar-

diger , -waardigst , uf meer en meest -waardig. Uit

Aanbidden als znw. en Waardig. Waardig aangebeden

te worden. || Aanbiddenswaardige wijsheid.

Syil. Zie A ANJIIDDELIJK.

AANBIDDER, znw. m., mv. -bidders en -bid-

den n - Van Aanbidden. Het vr. luidt Aanbidster, doch

het mv. aanbidders kan ook vrouwelijke personen onder

zieli bevatten, als men b. v. zegt: „Zij behoorde ook

tot die aanbidders der rijzende zon."

1) Degeen die aanbidt, die goddelijke eer bewijst.

|| Wanneer de ware aenbidders den Vader aenbidden

sullen in geest ende waeiheyt, Joh. 4, 23. Om aan

haren eigen afgod nieuwe aanbidders te verzorgen, v.

i i i i v
,

Speet. 1 , 10U.

2) Degeen, die iemand of iets hartstochtelijk hoog-

acht, bewondert of bemint; vooral van de liefde ge-

zegd. || Zij was schoon en telde een aantal aanbidders.

Niemand uwer . . . kruipende aanbidders en hoog op-

snoevende bewonderaars hebben u immer met zulke

oogen beschouwd, wolf* en deken , ft'ildsch. 1,127.
Uw trouwe minnaars martlend,
Houdt ge uw aanbidd'ren stoet

Aan uw voet.

v. lennep, Poet. 7, 199.

Samenst. Vrouwenaanbidder, vuur-, zelf-, enz.

AANBIDDING-, znw. vr., mv. -buidingen.

Van Aanbidden.

1) Godsdienstige vereering. |{ De aanbidding van

God. De aanbidding van afgoden. In aanbidding ver-

zouken. — Het heihgdom, 't welk ... de gemeenschap-

pelijke plaats der aanbidding voor geheel het Oosten

was, v. D. palm, Red. 1, 81. Het voorwerp ...

van ons geloof, van onze hoop en aanbidding, 1, 142.

Dan denk ik, met aanbidding,

Hoe groot moet God niet wezen!
v. alphen 1 437.

'k Zink in aanbidding weg,

HELMERS, IIull. .X. 12.

Waar 't al aanbidding is, licht, schepping, heil, en God!
141.
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Tot aanbidding van Gods naam
Voegt zich aarde en hemel zaam

!

DA COSTA 1 , 180.

2) Inuige uf hartstochtelijke vereering eu bewondering.

Wij blijven op uw moed met dankbre aanbidding staren!

HELMERS, Holl. N. 81.

Wien de uitgestrektheid van dit rijk

In 't wettige gezag met dankbre aanbidding eerde.

DA COSTA 1 ,
70.

3) In de beeldende kunsten. Eene voorstelling der

aanbidding van het kindeken Jezus door de drie Ko-

ningen of Wijzen uit het Oosten. ||
Eene aanbidding

der Wijzen uit het Oosten. Eene aanbidding van een

onbekenden schilder.

AANBIDSTER. Zie Aanbidder.

AANBIEDEN , bedr. en wederk. st. wiv. der 6de

kl., met hebben : bood aan, boden aan, heeft aangebo-

den. Bij dichters ook saraengetr. -bién , -boon , -geboón.

Hd. anbteten. Uit Bieden eu het bijw. Aan in den

zin van figuurlijke bereiking eener plaats (34, e).

Iemand iets aanbieden is dus eig. zóó bieden dat

het tot hem komt. Het is scheidbaar samengesteld;

doch bij VONDEL (2 , 218) komt het ook als ouscheidb.

voor. : „ Zy aenbiedt ... u dees hantsclioen."

De algemeeue beteekeuis van aanbieden is Iets vrij-

willig ter beschikking van iemand stellen, hetzij door

dadelijke overreikdng, hetzij door er zich mondeling of

schriftelijk bereid toe te verklaren.

1) Met eeue zaak als voorwerp.

a) Iemand iels aanbieden (een stoffelijk voorwerp)

,

het te zijner beschikking stellen , verklaren of te kennen

geven dat men het hem scheuken, leenen of ten ge-

bruike afstaan wil. || Iemand een geschenk, eeue gift,

eene belooniug aanbieden. Iemand eeue nijp , eene si-

gaar , een suuifje , een glas wijn aanbieden. Wat

mag ik u aanbieden? liet regeut, mag ik u mijne pa-

rapluie aanbieden? Ik wilde iets opschrijven, hij bood

mij terstond zijn gouden potlood aan. Hij stond op,

en bood haar zijn stoel aan. Eene vrouw den arm

aanbieden, om haar in het gaan behulpzaam te zijn,

of uit beleefdheid.

De bruid schonk een beker, en bood hem dien aan.

TOLLENS 8 , 9.

Daar plengden we in den grond een offer voor de dooden

:

Eerst honig, vette melk, den afgrond aangeboden.

BILD. 2, 824.

— Ook schertsende, in ongunstigen zin. Met iets

bedreigen. || Iemand een pak slagen aanbieden.

— Ten opzichte van koopwaren gebezigd , beteekeut

aanbieden die waren vertoonen met de stilzwijgende

of uitdrukkelijke verklaring , dat men ze tot zekeren

prijs wil afstaan. || De man bood zijne waren vergeefs

aan. Hij bood de gansche partij voor zooveel aan.

— Beursterm. Olie, tarwe enz. aangeboden , in ruime

hoeveelheid voorhanden ten verkoop, en dus tot la-

geren prijs verkrijgbaar. Verg. Aanbod.

b) Iemand iets aanbieden (iets onstoffelijks), bet

te zijner beschikking stellen, hem de gelegenheid ge-

ven het te bezitten of vrijelijk te genieten. ||
Iemand

een ambt, eeue betrekking, een werkkring aanbieden.

Hij bood mij daartoe eene geschikte gelegenheid aan.

Hij bood hem eene veilige schuilplaats aau. De zomer

biedt ons veel afwisseling aan. De oorlog bood hun

o-oede kansen aau. — Een ideaal, dat. . . eene nieuwe

schepping aan onzen geest schijnt aau te bieden, V.

D. palm, Red. 1, 11. Het genot der genoegens, die

zijn rang en vermogen hem aanboden, 1, 172.

Wat heeft u 't Schout-ampt aen doen bieden .'

Niet als gebreck van beter' lieden.

HÜYGENS 1 , 723.

— In sommige uitdrukkingen van beleefdheid, als

iemand de betuiging zijner hulde aanbieden, ook

kortweg zijne hulde aanbieden, en den gewonen heusch-

heidsterm in brieven : ik heb de eer u de verzekering

aa?i te bieden mijner bijzondere hoogachting , enz.,

staat aanbieden bijna met geven gelijk. Er is echter

een onmiskenbaar onderscheid tusschen beide. Wie
iets geeft, durft vertrouwen dat het zal aangenomen

worden; wie iets aanbiedt, durft dit slechts hopen.

In zooverre is in dergelijke uitdrukkingen aanbieden

hoffelijker gezegd dan geven.

— Wauneer de zaak niet aan een bepaald persoon

wordt aangeboden , maar in 't algemeen aan elk wie

er gebruik van wil of kan maken, dan kan de 3de nv.

achterwege blijven. Aanbieden staat dan met opleveren

gelijk, doch altijd met het bijdeukbeeld , dat het aan-

gebodene strekt om er gebruik van te maken , het te

genieten, of wel (wanneer het iets onguustigs is) het

te ondervinden. || De zomer biedt velerlei genoegens

aan. Die stad biedt niet veel afwisseling, niet veel

verscheidenheid aan. Eeu landschap , dat de liefelijkste

vergezichten aanbood. Die zaak biedt vele zwarigheden

aan. Een onderzoek, dat vele netelige vraagstukken

aanbiedt.

c) Iemand iets aanbieden (eene werking of ver-

richting). Zich vrijwillig hereid verklaren die voor hem
te doen. De aangebodene verrichting wordt uitgedrukt

door een abstract znw., als bijstand , hulp , dienst enz.

of door de onbep. wijs van een ww. met te. || Ik bied

U mijne hulp, mijnen bijstand aan. Hij bood mij zijne

goede diensten aan. Hij heeft haar zijne bescherming

aangeboden. Hij bood mij aan, dat werk voor niette

verrichten. Ik heb hem aangeboden mijne aanklacht

in te trekken, indien hij nog aan mijn verlangen wilde

voldoen.

De slaaf verkoopt zijn' dienst , de burger biedt dien aan.

DE LANNOY , Dicfltk. W. 144.

2) Met een persoon als voorwerp.

Iemand aan een ander aanbieden , hem te zijner

beschikking stellen , opdat hij van zijne diensten ge-

bruik inake. || Hij geeft morgen een groot feest, ik

heb hem onzen huisknecht als hulp aangeboden. Hij

bood mij zijnen zoon als gids aan. Men zal den vorst

eene eerewacht aanbieden.

— Aaiiin. Vroeger werd aanbieden ook van personen

gezegd, die men in het bijzijn van een ander geleidde

,

om dezen de gelegenheid te geven hunne kennis te

maken. Daarvoor is thans voorstellen in gebruik.
||

Hy is myn boezemvriend. . . Morgen zal ik hem u

aanbieden, wolff en deken, Burg. 685.

— Zegsw. Een kind ten doop aanbieden , een kind

aan den geestelijke voorhouden om gedoopt te worden.

|| Als ik hoorde, dat de kinderen kerkje speelden, en

de zogenaamde Donüné een pop, hem ten doop aan-

geboden, doopte, wolff en deken, Blank. 2, 73.

— Zich aanbieden, zich ter beschikking stellen,

zich aanmelden als bereid en genegen om eenige taak

te verrichten. || Een twintigtal dapperen bood zich

voor dien gevaarleken tocht aan. Wil geen van de

anderen, dan bied ik mij aan. Een der omstanders bood

zich aan om een geneesheer te gaan roepen. Zich voor

eene betrekking aanbieden. Er boden zich voor dien

post vele liefhebbers aan.

— Syn. Zich aanbieden, Zich aanbevelen (voor

eene betrekking). Beide uitdrukkingen beteekenen: Te

kennen geven , dat men de betrekking begeert. Zich

aanbieden drukt dit uit zonder eenig bijdenkbeeld ; zich

aanbevelen onderstelt, dat men tevens ook de redenen

aanvoert, die kunnen strekken om de keus op zich te

doen vestigen.

— Bij uitbreiding wordt zich aanbieden door dich-

ters ook gebruikt van personen , zonder bijdenkbeeld

aan eenige handeling die zij verrichten zullen. Het
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beteekent dan eenvoudig ach aanbinden {om genen te

worden), en staat dus gelijk mei Zich vertoonen , zich

aan het oog voordoen.

Een jongling bood zich aan , gedoscht in 't heldenwapen.
bild. 2 , 93.

En nog geen vijand die zich aanbiedt aan hun oog.

>, 898.

Gelijk ik thands aan U mv aanbié , schoone Maagd.
2, 361.

— Bij persoonsverbeelding wordt Zich aanbieden

voor Zich vertoonen, zich voordoen, ook buiten de

dichterlijke taal gezegd. || Er biedt zich eene goede

gelegenheid aan. Eene schoone kans bood zich aan.

— Hier schijnt zich mijne stelling van hare zwakste

zijde aan te bieden, v. d. palm, Red. 1, 41. Deze

voorstelling biedt zich van drie verschillende zijden

ter beschouwing aan, 1, 59.

— Syn. Zie Vertoonen.
Afl. Aanbieding, aanbod. Bij hooft ook aan-

biedenis. Zie Uitl. Wdb.

AANBIEDING, znw. vr., mv. -biedingen.

1) De daad van aanbieden. Het aanbieden. || Zij

betoonden hunne dankbaarheid door een kostbaar ge-

schenk ; ik was bij de aanbieding tegenwoordig. —
Dit neemt niet weg, dat ik u voor uwe vriendlijke

aanbieding de grootste dankbaarheid schuldig ben,

wolff en deken, Ifildsch. 4, 113.

2) Hetgeen aangeboden wordt, het aangebodene. In

dezen zin is aanbieding bijna uitsluitend in het mv.

in gebruik. In het enkelv. zegt men aanbod, welk

woord geen eigen meervoudsvorm bezit, die dus door

aanbiedingen wordt vervangen. Verg. bij Aanbod.

|| Hij ontving de voordeeligste aanbiedingen. Hij liet

zich door geenerlei aanbiedingen verleiden.

AANBIJT, znw- onz. Van Aanbijten. Door

kil. op twee wijzen verklaard: als esca, aas, en als

jentaculum , ontbijt, hetwelk hij ook in-bijt noemt.

Het thans verouderde woord schijnt in het algemeen

eiken lichten maaltijd beteekend te hebben, die aan

een eigenlijken maaltijd voorafging. Verg. Aanbijten.

Bidt hem van mynent wegen

,

Dat hy sich veronlege

Te komen tea aanbijt

Ten na-noen , wat goet ti|t.

bredeko , Lucelle 22.

AANBIJTEN, onz. en bedr. st. ww. der 5<lc

ld., met hebben: beet aan, beten aan, heeft aange-

beten. Hd. anteiszen. Uit Bijten en het bijw. Aan
in den zin van aanraking (34 , a).

I. Onzijdig.

1) Den eersten beet in iets doen. In het bijzonder

van visschen gezegd, die in het aas bijten. || Die snoek

zwemt al rond, maar bijt niet aan.
— Figuurlijk : Zich met iets inlaten , vooral met

eene hachelijke zaak. De uitdrukking is bij overdracht

ontleend aan de visschen, die in hel aas bijten. || Hij

«il niet aanbijten , hoe fraai men hem de zaak ook

voorstelt, hij wil er niet mede te doen hebben. Als

hij eens aangebeten heeft, is hij er aan vast.

2) Beginnen te eten , hetzelfde als ontbijten ; bij

uitbreiding: Een lichten maaltijd doen , eene kleine ver-

snapering nemen , jentare bij kil., die oen-bijten met
in-bijten en dit weder met oni-bijten gelijkstelt. Doch
het woord is in dezen zin verouderd. Verg. Aanbijt.

II. Bedrijvend.

1) Eigenlijk: In de oppervlakte van iets bijten, bij

KIL. admordere. || Eenen appel aanbijten. Laat die

peer liggen , zij is aangebeten.

2) Figuurlijk, bij overdracht ontleend aan honden

en verscheurende dieren. Aanranden, aanvallen, be-

ginnen te bestrijden. In dezen zin kende reeds het

mnl. aenbiten: zie Mnl. Wdb. Thans in onbruik ge-

raakt. || Wykcnde als men aanbeet, hooft, Tac. 80.

Merkende dat 's vyands voetvolk geenen zin had tot

aanbyten, -V. H. 771. In schyn van 's andren daaghs

weeder te willen aanbyten, 876. De wykende Spaan-

schen hadden geen lust om meer aan te byten , brandt ,

Se Ruiter 13.

AANBIKKEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben : bikte aan , heeft aangebikf. Uit Bikken en

het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

1) Bedr. Aan in den zin van aanraking (34,

a). Boomen aantikken, door het uitbikken of uit-

hakken van een stuk bast , staande boomen merken

als bestemd om verkocht of geveld te worden. || Gij

schijnt eene groote verkooping te zullen houden, ik

heb vrij wat boomen aangebikt gezien. Dezen boom

moet gij ook nog aanbikken.

II) Onz. 1) Aan in den zin van aanvang of be-

gin (34, i). Verouderd. Beginnen te bikken, d. i.

te slaan, te hakken, te houwen, te vechten. || 't Is

een' groote schreede van dreighen tot doen : en '1

eerste aanbikken der burgherlyke waapenen wordt

,

van veele inzighten, zoo kraftelvk herhouden , hooft,

N. H. 13S.

2) Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34, j). Voortgang maken, zich haasten met bikken.

j| Gij moet wat aanbikken, anders krijgt gij al die

steenen niet af.

AANBINDEN, bedr. st. ww. der 1ste kl.,

met hebben: bond aan, heeft aangebonden. \^'\t Bin-

den en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

Hd. anbinden.

1) Aan in den zin van eigenlijke aanhechting

(34, b). Iets door binden aan iets anders bevestigen,

vastbinden. || De leiboomen waren door den wind

losgerukt en moesten weder aan het latwerk aangebon-

den worden. Het paard kon niet weg, het stond aan-

gebonden. — Bint uwe schoenzolen aen, Hand. 12,

S. Niemant en was daer,... maer peerden acngebon-

den ende ezels aengebonden, 2 Kon. 7, 10.

— Zegsw. Kort aangebonden zijn, niet veel speel-

ruimte hebben, maar spoedig aan het einde van zijn

geduld zijn, dus Niet veel scherts verstaan, spoedig

boos worden. ||
Die man schijnt heel kort aangebon-

den , niemand heeft hem willen beleedigen. — Be kat de

tel aanbinden , zegswijze , ontleend aan de bekende

fabel van de ratten en de kat. Den eersten stap doen

ter uitvoering eener gevaarlijke onderneming. || Uw
plan is zeer fraai, maar wie zal de kat de bel willen

aanbinden?— Spreekw. Waar het paard aangebonden is,

moet het vreten , men moet zich naar de omstandig-

heden schikken.

2) Aan in den zin van figuurlijke aanhechting.

Iets beginnen of ondernemen, dat de wederzijdsche

werking van verschillende partijen onderstelt , waar-

voor ook wel aanknoopen gebezigd wordt. || Eene on-

derhandeling, een strijd aanbinden. — Een aenbin-

den van bestandshandel , hooft, Br. 2, 187. De

lieden, die deze onderhandelingen aanbonden, bakh v.

' ü. brink, Huw. v. W. v. O. 2S. Wie sal den strijt

aenbinden? 1 Kon. 20, 14. Ende Abia bondt den

strijt aen met een heyr van strijtbare helden , 2 Ctron.

13, 3. De belangrijke kampstrijd was geopend , die ..

.

eiken vóór- en na-middag op nieuw werd aangebon-

den, ter haar, Gesch. d. Kerkh. 73. Zooveel heb-

ben zij reeds ondervonden, dat zij ook op hunne

huurlingen niet rekenen kunnen, maar zelve den

strijd moeten aanbinden, v. oosterzee, Lev. v. Jez.

, 2, 629.
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Men vischt naar middelen, nm schatten uit te vinden:
De sterkste zenuwen om 't oorlog ;tan te binden.

ROTGANS , H'. lil , 1 , 12.

Hy weet in grooten ernst sijn voorstel aen te binden.

CATS 2 , 70.

(d. i. zijn plan — hetgeen hij zich voorgesteld had —
te beginnen, te ondernemen, te gaan volvoeren).

Het schijnt dat in den Raet geen mensche zy gevonden,
Die voor dr kmuiigin het stuck heeft aengebonden. 1,217.

(il. i. hare zaak opgenomen, partij voor haar getrokken).

3) Aan in den zin van voortgang of toeneming (0*4,/).

Stijver of vaster hinden , nauwer aauknoopcu , zoowel

eigenlijk als overdrachtelijk. || Het touw begint loste

gaan, bind het wat aan. — We zouden onze kennis

wat naamver kunnen aanbinden, Mevr. uosb.-touss.

Lege. 1, 242.
— Zegsw. Eene zaak aanbinden, haar krachtig aan-

dringen, doorzetten, bevorderen. || Gij moet die zaak,

zooveel in uw vermogen is, aanbinden. — Als de

verzoeking eens wat sterk aanhoudt, wolffcu deken,
Burg. 756.

Twee vryers, die gelijck een rijeke vryster minden,
.•syii besigh om met ernst haer saken aen te binden.

CATS 1 , 500.

AANBLAFEEN , bcdr. zw. ww., met hebben:

blafte aan, heeft aangeblaft. Uit Blaffen en het bijw.

Aan in den zin van richting naar liet doel (34, h).

1) Eigenlijk, van huilden. In de richting naar ecu

voorwerp blafTcn, het blaffend bedreigen. || Toen hij

op het erf kwam , blafte hem een groote kettinghond

aan. Op het voorplein gekomen, werd hij door een

aantal honden aangeblaft.

De bloethont, die niet vreest den hemel aen te blaffen.

VONDEL 10, 1 17.

2) Overdrachtelijk, op menschen of zaken toege-

past. Scheldend of lasterend bedreigen, tergen , hooncu.

De sonden klimmen hoogh , en darren God aenblaffen.

VONDEL 3 , 88.

Deze erfgewoont , te spa nu aengeblaft

Met ongeverfde en onscharlake troni. 4, Ö5ó.

Syn. Aanblaffen, Aanbaffen, Aanbassen. — De

drie ww. staan zoowel in eigenlijken als in overdrach-

telijken zin nagenoeg gelijk , alleen met dat onderscheid,

dat tusschen de grondwoorden bestaat. Aanblaffen is

het meest eigenlijke en gewone , en daarom bij over-

drachtelijk gebruik sterker en heftiger. Aanbaffen is

platter en ruwer, en daardoor voor de overdracht

minder geschikt; bij aanbassen daarentegen — in den

eigenlijken zin min of meer verouderd — staat de

figuurlijke opvatting op den voorgrond: de uitdruk-

king is edeler dan het gewone aanblaffen, dat meer

terstond aan een hond doet denken.

AANBLAKEN, bcdr. zw. ww., met hebben:

blaakte aan , heeft aangeblaakt. Uit Blaken en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34, //). In de richting naar iemand of iets blaken

of schitteren, toe- of tegenschitteren en daardoor ver-

lichten. Van den Engel in Gethsemane zegt vondel:

Hy kust Godts mont, en schijnt hem aen te blaecken.
(i, 347.

AANBLATEN, bedr. zw. ww., met hebbeu:

blaatte aan , heeft aangeblaat. Uit Blaten eu het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel (Si,

h) , evenzoo opgevat als in aanspreken. In de rich-

ting naar iemand blaten , zich blatende tot hem wen-

den. || Het lieve diertje was in zijn touw verward

en blaatte mij klaaglijk aan.

AANBLAZEN, bedr. st. ww. der S^'e kl.,

toet hebben : blies aan , bliezen aan , heeft aangebla-

zen. Uit Blazen en het bijw. Aan in verschillende

opvattingen. Ohd. anabldsan (gkaff 3, 23G), nhd.

anèlasen.

I) Aan in den zin van richting naar hel doel

(34, h).

1) Iemand aanblazen, zijnen adem naar iemand

toedrijven. Zoo zou men b. v. kunnen spreken van

eene adder, die hem met giftigen adem aanblies.

Doch in deze eigenlijke opvatting wordt het woord

weinig of niet gebezigd; het wordt bijna uitsluitend

overdrachtelijk gezegd:

a) Toorn of woede tegen iemand ademen , hem hef-

tig bedreigen, als eene gif blazende adder. || Alle sijne

tegenpartijders die blaest hy aen, I's. 10, 5. lek sal

in bchoudcuissc setten, dien hy aenblaest, Ps. 12,6.

Deze opvatting is thans verouderd. Met een per-

soon als object, wordt aanblazen nu alleen in edelen

zin genomen, als blijkbare navolging van lat. afflare,

inspirare , voor:

b) Een levenwckkcnden , beziclendcu adem op iemand

blazen , hem bezieleu , met geestdrift vcrvullcu.

Zijn voorbeeld kweekte u op, zijn geestdrift blies u aan.

KINKER 3, 127.

Iuzonderheid van zieners, dichters of kunstenaars

,

die als door een goddehjken adem bezield en in geest-

vervoering gebracht worden. || Aangeblazen door den

adem des Almagtigen, borger, Leerr. 2, 300. Een

wezen , dat door den eigen adem der Godheid wordt

aangeblazen, v. D. palm, lied. 5, 200. Een godde-

lijk dichtstuk, het werk eens aangeblazen zangers , 3, 60.

Blaas me aan ! (o Dichtkunst!) het onderwerp, dat ik

[bezingen moet

,

Is, godlijke;! uwer waard, is waardig uwen gloed!

1IELMERS, Nog. Gcd. 1, 6.

Gy , Bard , die door haar ((ie Zanggodinnen) aangeblazen
,

Heel de aarde , eeuw uit , eeuw in , op uw gezang doet azen.

dild. 0, 374.

— Bij persoonsverbeelding ook van den dichter op

zijn gedicht overgebracht

:

ö Blaast mijn Zangen aan
, gy oorden van genoegen.

BILD. 0, '274.

2) Iemand iets aanblazen, het door te blazen of

met den adem naar hem toedrijven. || Iemand rook,

damp , walm aanblazen. Een storm , die ons wolken

van stof aanblaast. Een wind, die hun uit het moe-
ras giftige dampen aanblies. Een pestwahn , die dood

en verderf aanblaast.

II) Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34, j). Door blazen eene werking teweegbrengen of

versterken.

a) Eigenlijk, liet vuur aanblazen, door blazen

aanwakkeren, doen vlammen. || Neem den blaasbalg,

en blaas het vuur wat aan. — Dat een lootgietersjon-

gen zig eens by de door hem aangeblazene kooien de

verkleumde handen warmt, wolff en deken , Blank.

3, 30 lJ.

De dag blaze in uw hart het vuur der wraak steeds aan!

UELMERS, Nag. Gcd. 2, 119.

b) Overdrachtelijk, van hartstochten, twist, onlus-

ten en alles wat met vuur wordt vergeleken : Ze doen

ontvlammen of uitbarsten, aanwakkeren, aanzetten.

|| Driften, booze lusten enz. aanblazen. Den twist, de

tweedracht, de onlusten, den burgeroorlog aanblazen.

Misvormde zij zijn hart en maakte 't warsch van mij
,

En blies zijn heerschzucht aan.

vviseliüs, Meng. 5, 84.

Tavoach middlerwijl, die de eerstgezaaide sprenkels

Der twist steeds aanblies.

BILD. 2, 377.

AANBLAZING , znw. vr., zonder mv. Van
Aanblazen. De daad van aanblazen, het aanbla-

zen, doch gewoonlijk uitsluitend opgevat in den zin van
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— Staathuish. De uiting der genegenheid om eene

zaak in koop of ruil te geven ; het tegengestelde van
vraag.

|| Het uitzicht op eencn goeden oogst maakt
het aanbod van granen grooter. De marktprijs wordt
bepaald door de verhouding tusschen vraag en aanbod.

Er is veel aanbod van dat artikel, de voortbrenging

of de voorraad er van is hoog gestegen in verhou-
ding tot den prijs , dien de verbruikers er voor willen

besteden.

2) Het aangebodene. || Een voordeelig aanbod.

Ik mag dat aanbod niet aannemen. Komt mijn aan-

bod u zoo verwerpelijk voor ? — Om dat ik uooit den
moed had om dit uw aanbod doortedrijven , wolff en

deken, JPildsch. 4, 138.

Vertrek , en kom hier nooit met zulk een aanbod weder.
u ei.m tus , Nag. Gei. 1 , 195.

AANBOEGEN, onz. zw. ww., met zijn en

hebben-, boegde aan, is en heeft aangeboegd. Uit

Boegen en het bijw. Aan in den zin van richting

naar het doel (34, h). In de richting naar iets varen

of zeilen.

Of als zy reddeloos aan mast en steng , uit zee
Aanboegen in 't bereik der Jakatrasche reé.

DE marre, Batavia 224.

lanm. Het woord vereischt het hidpw. zijn

of hebben , naar gelang der verschillende opvatting

:

zijn , wanneer het aanboegen beschouwd wordt als eene

verandering van plaats , b. v. Wij zijn een aardig

eindje aangeboegd, d. i. genaderd; maar hebben,

wanneer het aanboegen als eene handeling wordt aan-

gemerkt, b. v. zij hadden een half uur aangeboegd,
toen zij op eens van koers veranderden. Doch deze

uitdrukkingen zijn thans niet meer in gebruik ; want
aanboegen is , even als boegen zelf, zoo goed als ver-

ouderd.

AANBOEKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

boekte aan, heeft aangeboekt. Uit Boeken en het

bijw. Aan in den zin van aanvulling van het ontbre-

kende (34, f). Van zaken gezegd, die geboekt of op-

geteekend plegen te worden. Volledig boeken of te

boek stellen, tot aan het tegenwoordige oogenblik.

|| Zijn alle posten aangeboekt? Wanneer gij alles aan-

geboekt hebt, kuut ge uitgaan.

AANBOETEN, bedr. zw. ww., met hebben:
boette aan, heeft aangeboet. Uit Boelen en het bijw.

Aan in den zin van voortgang of toeneming (34 , /).
Eigenlijk de versterking van boeten, d. i. goedmaken,
verbeteren ; en derhalve , daar het uitsluiteud van vuur
gebezigd wordt; Opstoken, feller doen branden. || Het
vuur aanboeten.

Het outervuur wordt aengeboet,

Om 't offerlam te ontsteken.

v. D. viiet, Vruchten d. Dichtl. 1, 153.

— Ook overdrachtelijk van het dichterlijk vuur
gezegd. || Hoe sterk het vuur der dichtkunde altoos

in de borst van wylen onzen Dichter blaakte , hoe zeer

hy het... geduurig aanboette, halma, Voorb. voor
rotgans' Poézy , il. 12.

I.-in in. Minder juist is het gebruik van vuur aan-
boeten voor Aanleggen , ontsteken ; in welke beteekenis

antonides het bezigt:

De wilde Noordzee zelf, in 's werrelts nacht geschoolen,
Boet vier aen tusschen 't ys , en warmt zich by de kooien.

Vstroom 58»

AANBONZEN, onz. zw. ww., met hebben:
bonsde aan , heeft aangeionsd. Uit Bonzen en het

bijw. Aan in den zin van aanraking (34, a). Tegen
iets hevig kloppen of stooten , en zoodoende geraas

maken. || De dronken kerel schelde of klopte niet aan

,

maar bonsde aan , zoodat de vreedzame bewroners ge-

weldig schrikten. — Ja! bons wat aan; ik zal niet

antwoorden , ik zal ook niet open doen , wolff en

deken , Burg. 34.

AANBOORD , znw. vr., zonder mv., om de be-

teekenis. Oude, vooral in Zeeland gebruikelijke , bena-

ming van het recht, dat meer algemeen onder den naam
van Naasting bekend is , het recht om bij verkoop van
onroerend goed in de plaats van den kooper te treden.

|| Aenioord, aemboord. Zeland. j. calengieringhe

,

naederschap, kil. Koops-overgang geschied door
Naesting , die andersins Zinninge , Naekoop , Aenboord
ofte Wederdrijvingh , werd genoemt , de groot , Inl.

B. III, J 16.

Etyni. Men heeft aanboord veelal verklaard door

het in verband te brengen met het ww. aanboorden

,

aan boord komen (zie ald). De afgeleide woorden aan-
boorden , aanhoorder , aanboordi?ig

, gaven daartoe ge-

reede aanleiding, en de beteekenis van aan boord komen,
aanklampen, fr. aborder , scheen met die van bena-

deren, naasten, tot zich nemen, opperbest te stroo-

ken. De uitdrukking oen-boord trecken, voor benade-

ren , bij kil. vermeld , was denkelijk een uitvloeisel

van deze verklaring. Toch mist die uitlegging allen

grond. Aanboorden , naasten , en aanboorden , aanklam-

pen, hebben in den oorsprong niets met elkander ge-

meen , voor zooveel althans het tweede lid der samenst.

betreft. De oudste mnl. vorm van aanboord, naas-

ting, was aenboorte , aenborte , en daarmede is iedere

vergelijking met boord aanstonds vervallen. Aenboorte

is gevormd uit het bijw. Aan in den zin van figuur-

lijke aanhechting (34, b) en Geboorte, met dezelfde

weglating van het voorv. ge-, die ook in aanboorling

en inboorling plaats had. Men kende trouwens ook drjp

vorm aengeboorte, als bij matthijssen: „Die ontnaester

soude sijn aengheboerte van dat erve ghederven" (Polit.

Reg. van Brielle , 268). Aengeboorte , aenboorte, aen-
boort , is oorspr. niets anders dan aangeborenschap,
bloedverwantschap , maagschap. Het mnl. kende aen-

t/eboren voor bloedverwant , maag, en in denzelfden

zin het m. znw. aenboort , dat, als een zwak deelw.

gevormd , in het mv. aenboorden , aenboerden maakte.

Verg. ook Aanboorling. Aenboorden werden bepaalde-

lijk de bloedverwanten genoemd, die als zoodanig het recht

van naasting hadden , als b. v. : „Broeders kint , ende

zusters kint, ende nare, die sijn aenboerden" (mieris

1 , 275 a). Daarnevens vormde zich reeds vroeg het

ww. aenboorden, aenboerden, naasten, benaderen (mieris

2, 89 «,a. 1310). — Aenboorte , aenboerte , aanboort

,

beteekent dus eigenlijk aangeborenschap , maagschap

;

vervolgens het op die maagschap gegronde recht van
naasting ; eindelijk het recht van naasting in 't alge-

meen, ook uit anderen hoofde. Dat gevoelde matthijs-
sen nog , toen hij , sprekende van maghen , van welke

elk het recht van naasting heeft, er bijvoegde: „Also
hy aen den ghenen gheboren is , die dat erve vercoept"

(t. a. pi. 265). Zie verder de mnl. bewijsplaatsen in

Mnl. Wdt. op Aenboorden, Aenboort, Aen-
boorte, Aengeboren en Aengeboorte.

Spell. De ware spelling zou, blijkens de afleiding,

aanboort zijn. Doch het mv. aenboorden voor bloedver-

wanten gaf al spoedig aanleiding tot de verwisseling

van t en d, gelijk dan ook reeds het mnl., nevens

aenboorte , de spelling aenboorde en tevens het ww.
aenboorden kende. Geen wonder, dat men later, toen

de bijgedachte aan boord opkwam, voor goed aanboord
begon te schrijven.

Afl. Aanboorden.

AANBOORDEN, bedr. zw. ww., met hebben.

Van Aanboord: zie het vorige art. Oude , vooral Zeeuw-
sche , benaming van hetgeen gewoonlijk onder den naam
van Naasten of Benaderen bekend is. Uit Aanboor-
den ontsproten de afleidingen Aanhoorder , degeen die

naasting doet, en Aanboording , naasting. Zie de Cost.
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ra» ü'iddelb XI, , t'an Aanbiirdinge en Xaar-

dtnge ," waar men ook hrt -iboordeeren

aantreft i . geaamioordeerd of genader<t ," art. I

vrrl drcl» van Aanboorden luidt daar geaanboord

(art

AANBOORDEN, bedr. iw. mr., met heb-

ben, boordde aan, kteft aangeboord. Van Moord
(«•hi-rpitrnui en het bijw. -fa» in mHehilIm

.

vattn.

.

1) Atn in den «in tan aanraking (3-1. a).

— Schecpst. Aan boord komen , bij KUL. appel/ere.

In deten I I . lh.ni-. u - mlijk

.va» toon/ leggen of Aanklampen.

Aan in den zin van aamnlling ran aef o«/-

brekenje (84./).
— Scheepsbouw. De bovenste deelen der buitrtihmd

aanbrengen. || II i.Tt goed,

aan bet aanboord

AANBOORDER, AANBOORDING.

AANBOORLING, nu m, mv. -tingen.

Van het bijw. Aan in dan I
.irlijkc aan-

hechting (34, 4), en het deel*. Geboren , uut

ting van bet voorv. ye-, rvenaU in het znw. aan-

boord die ald.) en in inboorling,

aelfde wijze gevormd ia. Iemand. boorte

aan een ander verbond'

broikelijke bloedverwant ; door noorr .

vertaling van agnatnt. || Ymant der aanboorlingen te

dooden

AANBOTSEN. «w. ww., met zijn: bot-

ste aan, il aangebottt. Dit Botten en liet bij

in den zin van aanraking (84, Met - kracht

iet» aanstootcn , dat er plaata

heeft || IV twee schaa' rd te-

gen elkander aan , dat ) 1. — Wij /

ander all twee verschijiizeU , en loopen nader aantcbot-

xen beleefd voorbi Idtek. 1 , 40.

Da Zwnnn dal d- nj «in > >n 1 "nlnnnbre rotsen,

fcn nd.l.rt \\. u.n balk .
1'. op haar aan koomt bolaeo!

aiLO -

AANBOUW, znw m , uit zijnen aard zonder

mv Van Aanbouwen, lid. anbau.

1) IV daad van aanbouwen. Het bouwen v

nieuw, bij het reeds bestaande

.

— Van gebouw II ' bouwen van

nieuwe hui/ |>en. || l)e aanbouw werd OP

el geschat, het jaarlijk-ch ondl

IV aanbouw van zooveel oorlogschcpen inuet VI rttr

zend veel k

— Van gedeelten van gebouwen. Het bouw.

een nieuw gedeelte, dat aan het rnsls bestaand,

verbonden. || IV aanbouw van een MUI
van een achterhuis, van k'»t-hun en
— Van landerijen. Het in bcbuu n van

worsten grond. || IV aanbouw van

herft besloten tot den aanbouw tan honderd l

— Van vrblvn - i— n Ut aanplanten

rbouwen VU Aas, tot uil

bestaande teelt. |

del van bestaan gevonden in den aanbouw van I

Dl '--tand, door aanbouwen unUtaan.l

Duidelijk de toestand, waarin ren nieuw .

keert, zoolang de bouw niet I la de

— Zegsw. ƒ• aanbouw rijn , nieuw gebouwd wor-

den. || In de hofstad zijn gel, n aanbouw.
.- wrocht van aanbouwen '

Bepaaldelijk

— krijgak Alle verandering n ^ rlijkc

terrei!. aangebracht

.

gebouwen, hetzij door kanali i

gen, of door landbouw en boomkweekerij , enz. || Hoc

k bevolkt ; -

aanbouw II Ie aanbouw
zwaren levert liet ter'

AANBOUWEN, bedi

bouwde aan, heeft aangebou.

bijw. Hd. anlauen.
/in van aanvult

nieuws bouwen ter aanvulling van bet reeds beau— V

de reeds bestaande. || I

In die -tad /ijn in de laatste jaren vn

zullen
. aangebouwd worden.— Van gedeelten ra

i zal bij het paleis een .nbou-

weu. Hij heeft bij zijn hui» een koetshuis

bouwd.
— Van landen

bebouwen en vruchtbaar nul
den bestaan :

den aanbouwen Men lu.ft in ,!.

wat * aanbond.— Van veldvr

aanplanten en verbonvn

teelt uitbreiden. || Vla*, haver, hop aanbouwen.
' in den zin van f toeneming

84, . Met i] I b iwen , ipoed maken met bou-

il het

huis vóór den winter bewoonbaar zijn.

%fï. A -iiouw , aaitt/i'Uirino , nanbouwsel.

AANBOUWSEL. -bouwteU.

tanbouwen . dl bet, 1 . .1- het bou-

wen van B

-9el in den zin van ge-

wrocht

-chuur <>f derg.), dat lal

bouw

in minacht I

mij in

cene kleine >chuur , eene soort van aanbouw-. ! der ar*

inciijkc hut , Mi 1 ' V

AANBRAAK, nm i der bctee-

I

of dooi ' inor-

I

niLii. gevormd, die bei talrijke n

rpelyk,

naar de analogie i , inbraak.

Doch in proza is het aanbreken

-*ch»p trckl l.jreu. niet de aanbraak \

«ILll .

Reeds stond het II- ir geschaard san de aanbraak «an dl

Als de aanbraak vanden da* aan dr ovrnvolkte bogen. '2,99.

Van de aanbraak val i, M.
• > naar da aanbraak san uw n

Verberfl het hoofd vergeefs bv dr aanbraak van

IM.

.oor d' aanbraak san drn dag,

iiai.Kias. ;/ . \ \M

(ip de aanbraak van dl. n Mlj'1-

em 1 1 , af

.

T'-*n bOO|
inbraak van

Marr nauwlvk* werk dr da
LBSI
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AANBRANDEN, onz. en bedr. zw. uw-
met zijn en heiben : brandde aan , is en her/t aan-

iiebraiid. Uit Branden, en het bijw. y/are in verschil-

lende opvattingen.

I. Onzydig, met zijn en //ebben.

1) y/ff» in de beteekenis van aanhechting (34, 4).

Hulpw. .";;«•

o) Eigenlijk. Van iets, dat gekookt of gebraden

wordt. Zich onder het koken of braden , bij gemis van

het noodige vocht of bij overmatige hitte , aan den pot

enz. vastzetten en min of meer verkolen ; ook zich aan-

zetten geheeten. || Aangebrande spijs. Aangebrand sma-

ken, rieken. Als gij zoo hard stookt, zal het eten aan-

branden.

Lekkertand,

Wat zou' het zijn, als aangebrand?
STARING 4, 124.

b) Figuurlijk. Van personen, gemeenzaam en schert-

send gezegd. Eene geheime ziekte opdoen. || Hij moet

leelijk aangebrand zijn.

— Gemeenz. zegsw. De pot is aangebrand, in

sommige streken schertsend van eene vrouw of een

meisje gezegd, voor: Zij is zwanger, moet in de kraam.

2) Jan in den zin van aanvang of begin (34, i).

Hulpw. zijn. Beginnen te branden, ontbranden, ont-

vlammen ; voorheen overdrachtelijk gebruikt van harts-

tochten, als toorn, ijver enz.

Nu is op 't lest die groote dagh verstreken,

Waarom uw hart, van yver aangebrandt,

Te breken sclreen.

anslo , Poê'zy 218.

3) Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34, /). llidpw. hebben.

a) Eigenlijk. Van vuur. Sterker beginnen te bran-

den, goed doorbranden. || Als het vuur niet beter aan-

brandt, zal bet eten niet op zijn tijd gereed zijn.

4) Overdrachtelijk.

— Van hartstochten: Voortduren of toenemen.

Soud dynen toorn aenbranden nacht en dach?
MARNIX, Fs. 85, 2.

— Van de zee. Met sterkere branding bruisen en

woelen. || De zee brandde zoo hardt aan, dat de

sloepen byna in de groudt raakten , brandt , De
Ruiter 287. De zee brande zoo aan, dat hy... ter

naamver noodt... aan landt raakte, 353.

II. Bedrijvend, met hebben.

1) Als causatief van het onz. aanbranden 1). Laten

of doen aanbranden.

a) Eigenlijk. Van spijzen. Maken, dat zij aanbran-

den. In deze beteekenis is het echter weinig in ge-

bruik; doorgaans zegt men laten aanbranden. |
Als

gij zoo fel stookt en niet omroert, zult ge weder alles

aanbranden. Die keukenmeid brandt dagelijks het eten aan.

b) Figuurlijk. Van personen. Een ander eene geheime

ziekte bezorgen. || Die losbandige heeft zijne vrouw

deerlijk aangebrand.

2) Als causatief van het onz. aanbranden 2). Laten

bcinnen te branden, een oogenblik laten branden.
||

Hebt gij de lamp aangebrand, toen ge er het nieuwe

kousje op gedaan hebt? Brand de kaarsen even aan,

eer gij ze op de kandelaars zet.

3) Aan in den zin van richting naar het doel (34, //).

a) Eigenlijk. Van vuur. Den gloed in de richting

van een voorwerp verspreiden, en het daardoor zengen.

|| De felle gloed brandde de spuitgasten aan.

b) Overdrachtelijk. Van personen. Met brandende of

fonkelende oogen dreigend aanzien , en daardoor schrik

inboezemen, bedreigen.

't Gezicht der moorders brande ons aen.

s. v. hoogstraten, Dier. en Dor. 40.

Afl. Aanbranding, aanbrandsel.

AANBRANDSEL , znw. onz., mv. -brandseh.

Van Aanbranden (onz. 1 , «1 met het achterv. -sel

in dm zin van gewrocht, liet gedeelte, dat zich als

eene min of meer verkoolde korst door aanbranding

vasthecht aan pan
,
pot , oven enz.

AANBRASSEN, onz. zw. ww., met hebben:

braste aan, heeft aangebrasl. Uit Brassen en het hijw.

Aan in den zin van voortgang of toeneming (34, ƒ).

Scheepst. De brassen aan de eene zijde van het schip

doorhalen of aanhalen. || Stuurboord of Bakboord wat

aanbrassen.

AANBREEK, znw. m., uit hoofde der betee-

kenis zonder mv. Van Aanbreken (onz. 1). Het aanbre-

ken , in de beteekenis van Doorbreken, beginnen te

lichten; het doorbreken van het licht.

Ijlings vielen juk en kluister

By den aanbreek van dien gloor.

bild. 0, 108.

Leer daar , voor d' aanbreek van den dag,

Op kinderwenken draven.

helmers, A*<ïg. Ged. 1, 117.

l.iniii. In de 2de mtgave van helmers' Nag.

Ged. (bl. 123) is aanbreek in aanbraak veranderd,

en zóó leest men ook in den Voorzang vóór de Holl.

Na/te (bl. XVI), waar dezelfde verzen voorkomen.

Aanbraak is werkelijk boven aanbreek te verkiezen:

het laatste , ofschoon als stam van aanbreken te recht-

vaardigen , wordt door geene enkele analogie gesteund

:

noch afbreek, noch doorbreek, noch eenige andere

soortgelijke atleiding van breken is in de taal bekend.

AANBREIEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben : breide aan , heeft aangebreid. Uit Breien en

het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

I) Bedr.
1) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Door

breien aan iets anders aanhechten. || Gij moet van die

twee netten ce'n maken, het eene aan het andere aan-

breien.

2) Aan in den zin van aanvulling van het ontbre-

kende (34, f). Door nieuw breisel het versletene ge-

deelte van eene kous enz. vervangen. || Kousen aan-

breien , nieuwe foonen of nieuwe hielen aan kousen

breien. Aangebreide kousen. Die kousen zijn niet meer

te stoppen, zij moeten aangebreid worden. Als die

sokken aangebreid zijn , kunnen zij nog een poosje meê.

II) Onz. Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34 , ƒ). Spoed maken met breien , ijverig voortbreien.

|| Kinderen, ge moet wat aanbreien, en niet altijd uit

het venster kijken.

AANBREISEL , znw. onz., mv. -breisels. Van

Aanbreien (bedr.) door achtervoeging van -sel in den

zin van gewrocht. Het nieuw aangebreide gedeelte aan

een gebreid voorwerp (een net, eene kous enz.). || Die

kousen zijn netjes aangebreid ; men kan de aanbreisels

niet onderkennen.

AANBREKEN, bedr. en onz. st. ww. der

2de kl, met hebben en zijn: brak aan, braken aan,

heeft en is aangebroken. Uit Breken en het bijw. Aan

in verschillende opvattingen. Hd. anbrechen.

I. Bedrijvend , met hebben.

) Aan in den zin van aanvang of begin (34, i).

Van iets, dat tot dusverre in zijn geheel bleef, voor

het eerst een deel afnemen , om er gebruik van te

maken , al geschiedt dit ook niet door eigenlijk bre-

ken. Van levensmiddelen gezegd, of wel van datgene

waarin zij geborgen worden, dat dan overdrachtelijk

staat voor den inhoud dien het bevat, als b. v. eene

flesch wijn voor de wijn die in de ftesch bevat is.

||
Een brood aanbreken. Een pakje sago aanbreken,

voor de eerste maal eene hoeveelheid sago daaruit

nemen. Eene kist thee aanbreken. Onze voorraad boter
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loopt ten einde, ik heb liet laatste vaatje aangebroken,

aangebroken flesch wijn iiitdrinki • f kurkte

flesch , waaruit reeds iets geschonken is, leegdrinken.

Het is genoeg, breek geen nieuwe flesch aan.

II. Onzijdig , met zijn.

1) Aan in den zin van aanvang of begin (34, i).

Van Int morgenlicht gezegd, en bij uitbreiding van
chemering, den dageraad, Jen dag enz., die bij

de verschijning van het licht aanvangen. Doorbreken
(door de duisternis), zich het eerst vertoonen , aan-

lichten. Verg. het eng. the break of dag , de dage-

raad. ||
Eiken morgen, na de donkerheid van den

nacht , de zachte stralen van den dageraad te zien

aanbreken , v. d. palm , Bed. 1 , 64.

De scheemring van een' schooner dag...
V. u aangebroken.

ter haar , Joann. en Thcug. 3.

Daar breekt reeds, daar ginder, de dageraad aan.

tollens 4, 13.

Gij , waaruit de morgen aanbrak
van den afgebeden dag. 6 , 156.

Nooit breekt de morgen aan , die hem dat feest ziet vieren

!

meijer, Jiockan. 31.

De dag brak aan , de dag van zegen , die ons paarde

!

tollens 6, 115.

De dag brak aan, het feest is daar. 6, 145.

Nu brak de zondag aan. 6/121.

— Bij verdere uitbreiding ook, zonder het denk-
beeld van opgaand licht, van het verschijnen van be-

paalde tijdstippen gezegd, of nel van het aanvangen,
beginnen van gcheele tijdperken. || Toen dat tijdstip

naderde, ... en toen het aanbrak, v. d. palm. Red.
I. 130. Keu tijd van vrede en trouw, van liefde en
vreugde, ... scheen voor Europa aangebroken , or-
7-oomek , Wezen d. Deugd, 4.

De jammereeuw brak vreeslijk aan.

TOLLENS 5, 137.

— Aanm. Ten onrechte zegt eu schrijft men wel eens

het aanbreken van den avond, van den nacht: eenc

uitdrukking , door weiland zelfs als gangbaar aange-

nomen en ook in het hd. bekend (grimm, D. Wtb.
I , J'J9). Aanbreken moge bij uitbreiding staan voor
het aanvangen of beginnen ecner tijdsruimte in 't al-

gemeen ; toch blijft die betcekenis altijd berusten op de

vergelijking met den aanliehtenden morgenstond. De
avond of nacht , wier aanvang juist door het verdwij-
nen van het licht bepaald wordt, zijn met die voor-
stelling onverecnigbaar.

2) Aan in den zin van nadering (34, g). Dichter-

lijk van een vloed gezegd: Door alles heenbreken eu

met geweld naderen. Verg. Brekf.x.

De wind steekt op, de stroom breekt nan
,

Kn scheert den veestal weg, den hooiberg en het graan

TOLLENS 6 , LOS

AANBRENGEN, bedr. onreg. zw. «w., met
hebben: bracht aan, heeft aangebracht. Uit JBrengen

en het bijw. Aan in den zin van bereiking van eene

plaats (34, e). Hd. anbringen. Het grondbegrip van

aanbrengen is brengen of voeren tol r punt;

doch naar gelang van het voorwerp dat gebracht, en

het punt dat bereikt wordt, doet zich dat begrip ver-

schillend pcwijzigd voor.

I' Met eene zaak als voorwerp.

1 ) Eigenlijk. Een vervoerbaar voorwerp aan een

persoon, aan of op eene plaats brengen, met het bij-

dcnkbecld, dat het gebruikt of bewerkt zal worden.

|| l)c opperman brengt de steencn en de kalk aan
,

die de metselaar verwerkt. Breng gij de boeken aan

,

ik zal ze in de kast plaatsen.

Brengt bergen aen van m w.Tck schept uit puin

Van w< le.te steêu een stormkat, steil en schuin.

VONDEL 5
,
530

Kil op 't altaar is reeds een witte stier geslacht .

En kruid en vrucht den goön ten offer aangebracht.

HELMEHS , I:

't is alles op de been
En brengt geschenken aan.

BILD. il, 426.

Ik zag den glans der oester pracht

In uwe muren aengi

LBDBGAHCK 188.

— Bij uitbreiding ook van andere stoffelijke zaken

gezegd, die niet in den eigenlijken zin gebracht worden.

't Gebrek spookt aaklig rond, geen wolk brengt regen aan.

HEI.MLKS, ll'nl. .V. !I7.

Aurore, uit Tithons koets al blozende opgestaan,
Bracht Godn en sterveling het heuchlijk daglicht aan.

BILD. 2, 30D.

— Inzonderheid van het Medebrengen van goede-

ren door een der beide echtgenooten , bij het sluiten

van een huwebjk. || Goederen ten huwelijk aanbren-

gen. Zij heeft haren man een mooi stuitert;

tvat geld) aangebracht. — De onroerende goederen,. .

.

ten name der vrouw staande en door haar aangebragt,

B. II'. a. 195.

— Aanm. Aanbrengen , in dezen zin , wordt ook op

personen toegepast; doch in dit geval worden deze als

onvrij of onzelfstandig voorgesteld, en dus als zaken

gedacht. Een vrij en zelfstandig persoon wordt niet

gebracht, maar geleid ai gevoerd. || Eene bezending

slaven aanbrengen. Er zal een transport gevangenen

worden aangebracht.

— Syn. Aanbrengen , Aandragen , Aankri/ien , Aan-

, Aansleepen , Aanvaren , Aanvoeren. — Alle heb-

ben het begrip van brengen aan ecnen persoon of aan

eene plaats gemeen. Aandragen , aatikruien , aanrij-

den, aansleepen en aanvaren zien bovendien op de

wijze van vervoer, en geven te kennen, dat het door

dragen , kruien , rijden , sleepen of varen geschiedt.

eren onderstelt dat er veel te vervoeren i- , doch

laat, evenals aanbrengen, de wijze hoe onbepaald. Het

kan dus al de genoemde woorden vervangen, behalve

aandragen, dat natuurlijk niet met eene groote hoe-

veelheid kan plaats hebben. Aanbrengen laat zich van

alle wijzen van vervoer zeggen.

2) Oncigcnbjk.

a) Iets ergens aanbrengen, iets ergens plaateen,

met zinspeling op de al of niet gelukkige keuze der

plaats, liet te plaatsen voorwerp kau vooraf gereed

gemaakt zijn en dan op eens worden aangebracht, of

wel eerst op de plaats zelve onder het aanbrengen wor-

den vervaardigd, in welk geval aanbrengen tevens den

zin krijg! van Maken of vervaardigen. || Die sieraden

zijn hier slecht aangebracht. De stucadoor mint hier

nog wat lofwerk aanbrengen. De nieuwe zaal is prach-

tig, maar de vensters zijn niet gelukkig aangebracht

I ' ehilder heeft deze groep niet veel takt juist dóór

aangebracht. Breng de trap hier aan, dan behoudt gij

daar ruimte. Die persoonsverbeelding, dat gezegde i-

juist ter snede aangebracht.

Hier lal men n;ie 'Ie COnst .. een beeltenis aubriii

v. n. vennf. , Sinne^nai 6.

— In de bouwk. Aanbrengen, van ijzerwerk g<-

\;i!i nasmaken en aan boutdeclen bevestigen. ||

Het bcslagwerk moei jnist passend worden aangebracht

— Hetgeen nor.lt aangebracht, i~ niet altijd een

toevoegsel, Int kan ook bestaan in «Ie bloote veranue-

n let reeds aanwezige. In dat geval wordt liet

uitgedrukt door een abstract znw., van een uw. af-

geleid, dat den aard der verandering aanduidt. || Ik

wil In dit opstel nog ceiuge veranderingen aanbrengen.
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Hij hoopt iu dat werktuig eenc doelmatige verbetering

aan te brengen. Hij heeft in zijnen tuin vele verfraai

-

ingen aangebracht.

b) leis aan iemand aanbrengen, van ervaringen

gezegd: Ze voor hem veroorzaken, ze hem verschaf-

fen, bezorgen of berokkenen; eig. ze als 't ware aan

of tot hem brengen om ze te genieten. || Nut, voor-

deel, genoegen, geluk, voorspoed, zegen, ongeluk,

onheil, ellende aanbrengen. Hulp aanbrengen, ver-

schaffen. Denk niet, dat die onderneming u veel voor-

deel aanbrengen zal. — De volle rykdom der schep-

ping zou niet het tienduizendste gedeelte van genoegens

aanbrengen, wolff en deken, Blank. 1 , 147. Eenige

dichterlijke vrucht . . . bekwaam om u eenig genoegen

of nut aan te brengen, v. D. palm, Red. 1, 54.

Ons vermogen, om dadelijk nut en heil aan te bren-

gen, 1, 120.

U wisse wetenschap , dat al dees waalbaar dingen

,

Na haren aard , noch heil noch onheil u anbringen.

SPIEGHEL , Hertxp. 7 , 878.

Stormen brengen zegen aan.

spandaw 4, 97.

c) Iels aan iemand aanbrengen , van eene tijding

gezegd : Ze tot hem brengen , ze hem melden of be-

richten. ||
Iemand eene mare, een bericht, eene blijde

of droevige tijding aanbrengen. Door overloopers werd

hun het bericht aangebracht, dat de vijand gebrek

aan voorraad had.

Vrienden ! ach ! een droeve mare
Werd ons even aengebragt.

LEDEGANCK 281.

— Zoodra aanbrengen in dezen zin niet het object

lijding , mare of bericht bij zich heeft, neemt het eene

meer bepaalde beteekenis aan. Vroeger was dit niet

het geval: aanbrengen stond geheel met melden, be-

richten gelijk, als b. v.:

My wordt daer aen-gebracht, dat, in het Noorder-kust,

De Parten gaende zijn , en stooren onse rust.

CATS 2 , 443.

Thans is deze aanwending in onbruik geraakt. Aan-

brengen, zonder e'e'n der drie genoemde woorden als

voorwerp, beteekent uitsluitend het Bekendmaken , over-

brengen of verklikken van iets kwaads, door een an-

der bedreven, aan deugene die de macht heeft het te

straffen. || Hij is bij zijne schoolmakkers gehaat , omdat

hij den meester alles aanbrengt. Breng toch niet elke

kleinigheid aan. Een moord, een diefstal aanbrengen.

Er was geen herstel mogelijk, hij had het reeds bij

het gerecht aangebracht.

— Vanin. Somtijds heeft aanbrengen , in dezen zin,

een persoon tot voorwerp, t. w. den persoon van dei.

schuldige, van wien iets kwaads wordt aangebracht.

In wezenlijkheid echter is het object, dat aangebracht

wordt, niet de persoon zelf; maar de uitdrukking is

elliptisch: er wordt aangebracht, dat hij de schul-

dige is. || Er is eene belooning uitgeloofd voor den-

gene , die den dader (den schuldige , den dief enz.) zal

aanbrengen , die bekend zal maken wie de dader is.

— Syn. Aanbrengen , Overbrengen (eene tijding). —
Wie eene tijding aanbrengt , spreekt uit zijn eigen naam;

wie ze overbrengt, is door een ander gezonden. Eene

boodschap wordt niet aan-, maar overgebracht

.

— Aanbrengen , Aangeven, Verklikken (een be-

dreven kwaad). — Het laatste behoort uitsluitend in de

schoolwereld te huis; het tweede geschiedt uitsluitend

hij de rechterlijke overheid ; het eerste wordt van beide

gezegd. Verklikken is onedeler dan aanbrengen en

behelst een afkeurend oordeel over die handelwijze;

aanbrengen drukt alleen de handeling uit, maar laat

het oordeel daarover in het midden. Aangeven en aan-

brengen (aan het gerecht) zijn kennelijk onderscheiden.

Men geeft aan, als men zelf de beleedigde partij is,

of als men ambtshalve verplicht is de zaak ter kennis

van het gerecht te brengen. Is geen van die beide ge-

vallen aanwezig, dan heet het aanbrengen.

x\n.ii-i. Het aa?ibrengen tot..., de reis ver-

volgen tot aan, dus Tot het genoemde punt komen,

de genoemde plaats hereiken. Het heeft hier geene

bepaalde beteekenis, maar vertegenwoordigt den tocht

of de reis, die tot zooverre gebracht d. i. voortgezet

wordt. || Ten derden daaghe, hebbende zoo veel zees

afgeleidt, brengen zv "t aan tot Alexandrie, hooft,

Tac. 471.

Thans zouden wij , zonder aan , op gelijke wijze zeg-

gen: zij brengen het tol Alexandriè.

II) Met een levend wezen als voorwerp.

) Een mensch of een dier Tot eene bepaalde be-

stemming brengen en daarvoor als 't ware afleveren.

In de volgende uitdrukkingen:

— Schoolterm. leerlingen aanbrengen (voor eene

hoogere instelling van onderwijs) , hen genoegzaam

voorbereid doen vertrekken om dat hoogere onderwijs

te genieten. || Die kostschoolhouder brengt jaarlijks een

aantal jongelieden voor de Militaire Academie aan.

— Zeemansterm. Matrozen enz. aanbrengen , on-

bevaren personen aan het kantoor van aanneming of

werving voor 's Rijks zeedienst brengen , om aldaar

dienst te nemen. || Hij brengt dagelijks jongelieden

aan, die hij heeft weten te bepraten.

— Jachtterra. Henen hond aanbrengen, opleiden

en africhten tot de soort van jacht, waartoe men
hem bestemt. || Ik wil dien hond voor de patrijzen-

jacht aanbrengen. Die jager heeft veel uitstekend goede

honden aangebracht. *

xviide E. Aanbrengen, in den zin van aange-

ven , ter keimis van het gerecht brengen , werd

eertijds ook (in navolging van lat. deferre) op personen

toegepast, in ruimeren zin dan thans het geval is

(verg. de Aaum. hij I, 2, c), en verkreeg zoo de

beteekenis van Aanklagen, beschuldigen. || Hier naa

worden Pallas en Burrhus aangebraght, dat zy over

een gestemt hadden enz., hooft, Tac. 217- De Cili-

ciërs hadden Cossutianus Capito aangebraght enz. 220.

Afl. Aanbrenger, aanbrenging, aanbrengsel, aan-

brengst , aanbrengster.

AANBRENGER, znw. m., inv. -brengers

en -brengeren; vr. aanbrengster, mv. -brengsters en

-brengsteren. Van Aanbrengen. Hd. anbringer. In het

algemeen: Hij die aanbrengt. In het bijzonder: Een

verklikker, overbrenger. Zie Aanbrengen I, 2, c).

1

1 Zyn geweeten . . . wordt ook wel haast zo beestig

lui , dat het er tegen aan ziet , om de aanbrenger van

de eene of andere ongeregelheid te zyn, wolff en

DEKEN, Slank. 2, 91.

Prometheus evenwel brengt leven in zijn beelt

Door levend vier, dat hy de bron des lichts ontsteelt,

't Welck , alles ziende , hoeft aenbrenger noch verklicker.

vondel 4, 134.

Die een gerijffelijcke Vrouw wil noemen Hoer,
Een Landsknecht Beul, een Landtman Boer, ...

Een Verklicker Verspier , een Aenbrenger Stover

,

En seggen mijn Nichte datse heeft een geele huyt,

Die moet met de waerheydt ter deuren uyt.

VISSCHEB , Brabb. 37.

— Als Rechtsterm is de Aanbrenger van een mis-

drijf degene , die het ter kennis van de overheid brengt,

zonder daartoe als beleedigde genoopt of als ambtenaar

krachtens den aard zijner bediening verplicht te zijn.

1

1 Als getuigen zullen niet mogen worden gehoord : . .

.

4°. De aanbrengers, wier aangiften door de wet met

geld beloond worden, W. v. Strafv. a. 188.

AANBRENGSEL , znw. onz., mv. -brengsels.

Van Aanbrengen met het achterv. -sel in den zin

van gewrocht. Hetgeen aangebracht wordt. ||
Daareu-



89 AANB. AANB. 90

boven eischt iedere blyk van gunst, ieder aanbrengzcl

van voordeel, 't welke wy door anderen verkr
onze dankbaarheid, wolff en deken, Blank. 3,263.
AANBRENGST, mr, vr., mv. -brengsten.

Van Aanbrengen. Eigenlijk in het algemeen Ij De
daad van aanbrengen , het aanbrengen ; en 2j Hetgeen
aangebracht wordt, het aangebrachte. — In het bij-

zonder, als

— Rechtst. Het medebreugeu vau goederen door
een der beide echtgenooten , bij het sluiten vau een

huwelijk. || De aanbrengst der roerende goederen. . .

kan op geene andere wijze worden bewezen, dan door
enz., B. IV. a. 205. De aanbrengst der goedereu, bij

het aangaan des huwelijks buiten de gemeenschap ge-

houden, W. v. K. a. 880.

AANBRIESCHEN , onz. en bedr. zw. wit.,

met zijn en hebben, bneschte aan, is en heeft aau-
yebriescht. Uit Brieschen tn het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen.

I) Onz. Jan iu den zin van nadering (31, y).
Hulpw. zijn. Brieschend naderen.

'k Hoor Olifanten uit hun naere wouden schreeuwen
De wilde rossen, blint van dollen oorlogslust,
Aenbrieschen , dat het rookt en dreunt op al de kust.

.\>'T0>'IDES 1 , 58.

II) Bedr. Aan in den zin van richting naar het

doel (34, h). Hulpw. hebben. Brieschen tegen iemand
of iets, brieschend begroeten of bedreigen.

|| Een paard,
dat zijnen meester aanbriescht. De leeuweu brieschteu

ons aan.

AANBRIEVEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: briefde aan, heeft aangebriefd. Van Brief en

het bijw. Aan, in den zin van bereiking van het doel

(34, e). \erg. ocerbneven. Eigenlijk: Door brieven

melden, berichten. Bij uitbreiding, in de gemeen-
zame spreektaal: Overbrengen, berichten, mededeelen.

|| Iemand iets aanbrieveu. Wat behoef je dat weet
aan te brieven? — De verwondering van Van Beve-
ren was onbeschrijfelijk groot, toen zijne vrouw hem
aanbriefde, dat er voor zijn huis wel drie honderd
menschen stonden, gijsb. hoden-

pijl, W. van Ber-
gen 2, 372.

AANBROMMEN , bedr. zw. ww., met heb-
ben: bromde aan, heeft aangebromd. Uit Brommen
en het bijw. Aan in den zin van richting naar het
doel Qi, hj. Hd. anbrummen. Brommen tegen iemand
of iets, brommend bedreigen. || De beer bromde ons
wel aan, maar deed ons geen kwaad.

AANBRTJISEN, onz. en leJr. zw. ww., met
lijn en hebben, bruiste aan, is en heeft aangebruist.
Door velen met ch geschreven: aantruisc/ten , doch
zie bij Bruisen. Uit Bruisen en het bijw. Aan iu
verschillende opvattingen. Hd. anbrausen.

I) Onz. Hulpw. zijn. Aan iu den zin van nade-
ring (34, g). Bruisend naderen. || De vloed bruiste

vernielend aan , en had weldra alles in eene zee her-

schapen. — Een wassend gtty vau golvende vlammen

,

fel aan 't blaaken, en by vlaagen aanbruischeiidc

over het smeulend Orkest, stijl, Lev. v. Punt, 74.

Wy willen nu een oogst van vlooten aeu zien bruiden.
AHTOS1DES 1 , 1.

Beschouwt het donkre zeil dat aanbruischt langs de baren.

BILD. t, 481.

— Gemeenz. zegsw. Tegen iemand aanbrutsen,
hem onstuimig bejegeuen.

II) Bedr. Hulpw. hebben. Aan in den zin van
richting naar het doel (34, h). Van de zee, eenen

stroom enz. Bruisen in de richting naar iemand of

iets, bruisend als 't ware bedreigen.

Na nooden zonder tal en angsten zonder maat,
Bruist de open zee hen aan , die hol en aaklig staat.

TOLLKNS 5, 130.

AANBRUTjLEN , bedr. zw. ww., met heb-
ben: brulde aan, heeft aangebruld. Uit Brullen en

het bijw. Aan in den ziu van richting naar het doel

,34, hj. Hd. anbriillen. Brullen tegen iemand of iets

,

Druilend bedreigen.

En schoon de Satan, met zyn helsehen stoet,

De dierbre waarheid aan durft brullen.

BODUAEHT, Stuflf. Gtd. LS8.

AANBUIGEN, bedr. st. ww. der 6de kl., met
hebben: boog aan, bogen aan, heeft aangebogen.
I ;t Buigen en het bijw. Aan in den zin van rich-

ting naar het doel (34, A). Iets door het te buigen

tot iets auders doen naderen, naar iets toebuigen.

|| Die haak is te wijd, het einde moet wat aangebo-

gen worden. Buig die stang nog een weinig aan.
~ AANBTJITELEN , ouz. zw. ww., met zijn.

buitelde aan, is aangebuiteld. Uit Buitelen en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Buite-

lend naderen. || De hansworst riep het kiud, endaar
kwam het arme schepsel aanbuitelen {of— aangebuiteld).

AANBTJTiDEREN,ouz. zw. ww., met zijn:

bulderde aan , is aangebulderd. Uit Bulderen en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34 , g). Bul-

derend naderen. || Daar komt de vent weer aanbul-

deren (of — aangebulderd) ; wat zou hij nu hebben ?

Doch als de guure Herfst met vochtige onweêrbuiën
Aanbuldert op het veld.

de marre, Hof- al Mengeld. 'jt>.

.Maar de onverbeden storm verdubbelt zich in 't woeden,
Verzaamt zijn krachten, loeit van gramschap, buldert aan.

TOLLENS 5, 103.

AANDACHT, zuw. vr., uit hoofde der betee-

kenis zonder mv. Ohd. anaddht (graf? 5, 163);

mhd. anddht (ben. 1, 350); uhd. andacht. Van het

cude ww. Aandenken, thans nog maar alleen als znw.

in gewijzigde opvatting bestaaude, maar eertijds ge-

wouii in den zin vau oplettend aan iets denken. Zie

Aandenken. Het was uit Denken en het bijw. Aan
in den ziu van figuurlijke aanhechting (34, b) on-

scheidbaar samengesteld.

1) Eigenlijk. Het denken aan iets; doch niet ge-

nomen iu den bij Aan § 3 verklaarden ziu , als eene

voorbijgaande aanraking van de oppervlakte van iets;

maar, sterker, als eene aanhechting of vastklemming

er aan. De vestiging van het denkvermogen op een

bepaald iets, met het doel om liet waar te nemen en

te leeren kennen, of om niet het waargenomene zijn

voordeel te doen. || Iets met aandacht beschouwen,

bekijken, bezichtigen, betasten, bevoelen, beruiken,

proeven, aanzien, aankijken, aanstaren, aauhooren.

Met gespannen aandacht luisteren, kijken. Zijne aan-

dacht op iets vestigen, bij iets bepalen, vau iets

aftrekken, afwenden. De aandacht van andereu op

iets leiden , vestigen. Iemands aandacht vermoeien

,

te laug bezig houden, storen. Te veel vau iemands

aandacht vergen. Het is mijne aandacht ontgaan , ont-

snapt. Scheukt mij uwe welwillende, toegenegene,

vriendelijke, toegevende aandacht. — De grondslag

vau 't ware verstand bestaat iu 't vermogen , 't welk

wy aandagt noemen, V. EFFEN, Speet. 1, 102. Die

aandagt is 't gezigt vau de ziel, 103. Ik heb mij

wel laatcu wijs maken, dat men in liet donker...

het best kan nadenken . .
.
, wijl dan niets onze aan-

dacht aftrekt, wolff en deken, Wildtch. 5, 228.

Haar geest was niet meer bekwaam tot aandacht, 5,

20'J. Ztdert. . . heb ik meer tyd en aandagt om Gods

lieve heilige Woord te leezen eu te overpeiuztn

,

Blank. 1, 52. De natuurbeschouwingen,. . . die ik

thans voor uwe aaudacht wilde ontvouwen, V. D.

i'ALM, Red. 1, 58. Geene nieuwe, nuttige ontdek-

kingen ontvloden zijne aandacht of opmerking, 1,

175. Hy. . . bezag het een wijl uut dezelfde aan-
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dacht, waarmede een oudheidkamer een zchlzamcu

penning zonde beschouwen, v. iennep, Eom. 5, 19.

ïedci stond met open mond en gespannen aandacht

den toovenaar aan te staren, 5, 17.

Andacht stier' uw ghedacht.

spieghel, Hertsp. 1, 331.

Heur aandacht wendt zich thands naar d'ingang van de Poort.

BILD. 2, 169.

Doch eischt gy 't? acht gy 't waard, dat gy me uw aandacht leent,

Wel aan , ik melde u meer. 2 , 335.

Neen, Landgenooten ! neen, 'k wil u geene aandacht vragen.

helmers, iV<wf. Gud. 2, 12.

lic bloem des Amstels snelt naar 't heilig tempelkoor,
't Is alles eerbied, alles aandacht, elk gehoor. 1,65.

Geen adem fluisterde in de zaal.

't Was alles aandacht.

tollens 10, 193.

— Syn. Aandacht, Oplettendheid , Opmerkzaam-
heid.— In de drie woorden is eene blijkbare op-

klimming. Aandacht is het vestigen van zijne ge-

dachten op ceu voorwerp ; oplettendheid geeft te ken-

nen, dat men er niet vluchtig over heenloopt, maai-

er bij verwijlt en het overweegt; opmerkzaamheid,
dat men de zaak iu hare onderscheidende kenmerken

beschouwt en leert kennen. Meu luistert naar eene

rede niet aandacht, als men aan niets anders denkt,

geen woord laat voorbijgaan; met oplettendheid , als

men goed waarneemt en nagaat wat de spreker zegt,

en het tracht te begrijpen; met opmerkzaamheid , als

men den inhoud der rede door de werking van eigen

geest in zich opneemt. De zoete leerling is aandach-

tig; de vlijtige oplettend; de vlijtige, die tevens goed

zijn verstand gebruikt, is opmerkzaam. Een spreker

verzoekt de aandacht zijner hoorders: meer veroor-

looft, in gewone gevallen, de bescheidenheid hem
niet. Maar is zijne rede belangrijk, dan valt hem
hunne oplettendheid, ja van de besten ouder hen de

opmerkzaamheid te beurt.

2> Overdrachtelijk. Daar men zijne aandacht alleen

vestigt op iets , dat men zijne belangstelling waardig

'keurt, wordt aandacht overdrachtelijk gebezigd voor

de oplettendheid, die men aan een persoon betoont,

als blijk van belangstelling, achting, liefde of toege-

negenheid, waarvoor echter oplettendheid meer in ge-

bruik is. || Iemand zijne aandacht schenken. Hij is

een onbeduidend mensen, uwe aandacht niet waardig.

— Ziende dat zij mij niet koude w innen , . . . betoonde

zij mij even weinig aandacht als aan mijn geringsten

comptoirjongen , wolfe en deken, Wildsch. 3, 14.

XVIIile E. In de 17de en nog tot in de 18de

eeuw gold aandacht ook , even als nog heden in 't

hoogd., voor Overdenking of bepeinzing van gods-

dienstige onderwerpen, godvruchtige overpeinzing,

vroom gebed. || Een gruwlyk bybrengen, daarentus-

sen, van Godtvrcezende aandacht, iu 't raaden t'eeuer

moordt, hooft, N. II. 602.

He hemel luistert naer hunne aendacht en'gebeden.

vondel, Adam in bali, vs. 118.

Zoo vindt men in verschillende bundels van Stich-

telijke Gedichten, o. a. in die van p. boddaert,
onderscheidene verzen , getiteld „ Aandacht op (dezen

of genen bijbeltekst)." Doch in dezen zin is het woord

thans verouderd, en moet het gebruik daarvan als

een germanisme worden aangemerkt.

All. Aandachtelijk , aandachtig.

AANDACHTELIJK, bijw. vau wijze. Van
Aandacht. Met aandacht. || Misleidt, zeeker, door

cencn brief, niet aandachteijk genoegh ingestelt , hooft,
.V. II. 1107. Hy... luisterde aandachtclykst naa

Demetrius, Tac. 302.

Het woord is thans verouderd en vervangen door

Aandachtig/ijk of Aandachtig.

AANDACHTIG, bnw. en bijw. van wijze:

-dachtiger , -dachtigst. Vau Aandacht, lid. andachtig.

I) Bnw.
1) Van personen. Zijne aandacht op iets gevestigd

houdende. || De redenaar vond aandachtige toehoor-

ders. Een aandachtig gehoor (de hoorders).

't Orgel zoo machtig
Stemt ons aendachtig.

DAÜTZENBERO , Oed. 13.

2) Vau handelingen. Met aandacht geschiedende. ||

De aandachtige lezing vau goede boeken. De aandach-

tige overweging dezer zaak. Schenkt mij uw aaudach-

tig gehoor (het hooren).

II) Bijw. Met aandacht. || Allen luisterden aan-

dachtig uaar zijne boeiende voordracht. — Alles ging

zo stil en aandagtig toe , dat meu wel zien kon

,

dat het de lieden waarlyk ernst was , wolff en heken ,

Blank. 1 , 48. Het aandachtig lezen van goede boekeu

,

llildsch. 5, 209.

Ik keek aandachtig op mijn garen.

TOLLENS 8, 130.

Syn. Oplettend, Opmerkzaam. Zie bij Aandacht.
Afl. Aandachtigheid, aandachtiglijk.

AANDACHTIGHEID, znw. vr., mv. -heden.

Van Aandachtig. Het aandachtig zijn , als blijvende

hoedanigheid. || Aandachtigheid is eene goede eigen-

schap in een leerling.

Vroeger werd het ook genomen voor : De toestand

van aandachtig te zijn, de aandachtige beschouwing;

en liet als zoodanig het mv. toe.

Hier vind gy altyd stof voor uw aandachtigheden.

lescailje, Meriiidp. 1, 70.

Thans is die opvatting en het gebruik van het mv.

niet meer aan te bevelen.

AANDAK, znw. onz., mv. -daken. Het bovcn-

gedeelte van een brand- of topgevel, dat voorbij de

dakschilden schiet; de schuins of boogswijze opgaande

randen eener gevelspits , voor zooverre die boven de

dakschilden uitsteken. || Een gevel met een aandak.

Gevels met aandakeu. Het aandak moet 15 duim

hoog zijn.

1 il wii. Iu dezelfde betrekking, waarin dak staat tot

dekken eu opstal tot opstellen, staat aandak totaaw-

dekken (verg. Aan, § 32); het bijw. Aan dan geno-

men in den zia van aanvulling (34, f). Het dak is

de bedekking van het huis; het aandak de uitstekende

rand van den gevel, die de bedekking aanvult door

daaraan een gepasten vorm te geven.

AANDAMMEN, bedr. zw. ww., met hellen:

damde aan, heeft aangedamd. Uit Dammen en het

bijw. Aan in verschillende opvattingen.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, l). Aarde

tegen den kant van een water aanbrengen, en zoo-

doende nieuwen grond aan den bestaanden toevoegen.

|| Groud aaudammeu. Hij beeft een aanmerkelijk stuk

grond aangedamd.

2) Aan in den zin van aanvulling van het ontlre-

kende (34, j). VVeeken of drassigeu grond door het op-

brengen van aarde boven het water opwerken, en zoo-

doende iu vasten bodem veranderen. || Men zal die

uitgeveeude gronden laten aandammen.

AANDAMMING, znw. vr., mv. -dammin-

gen. Van Aandammen.

1) De daad van aandammen. Het aandammen. ||

De aandammiug ging niet voorspoedig. Die aandam-

ming zal vrij wat aarde vereischen.

2) Het gewrocht van aandammen. De door aan-

dammen gewonucu groud. || Zijne bezittingen bestaan

voor een gedeelte uit aandammiugen in het meer.

AANDANSEN, onz. zw. ww., met zijn -.danste

aan, is aangedanst. Oit Dansen en het bijw. Aan
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ia den zin van nadering (34, g). Dansend naderen.

|| Kijk, daar komt hij aandansen (of — aangedanst).

Zie, tripplend danst men aan met rinkels en met vanen.
TER haak , 6'eii. 1 , 7.

Aaniii. In sommie woordenboeken treft men aan-
dansen ook aan met het hulpw. hebben, in de bete-
kenis van sneller dansen; het bijw. Jan dan genomen
in den zin van voortgang of toeneming (34, j). Deze
betekenis laat het woord echter niet wel toe. Aan in

dien zin onderstelt eene taak die afgedaan moet wor-
den, en is dos onvereenigbaar met die werkingen, die

men blootelijk tot vermaak verricht. Men danst voor
zijn genoegen; daarbij komt dus de aansporing danst
wat aan f niet te pas.

AANDAtTWEN, bedr. zw. ww., met hebben:
dauwde aan, heeft cumgedauwd. Uit Dauwen en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). Dichterlijk gebezigd voor: Den dauw in de
richting van een voorwerp doen nedervallen, dus: het
Met dauw bevochtigen, bedauwen.

Gij roept den avond , en hij daauwt haar bloempjes aan.

feith , Oden en Ged. 3 , 20.

AANDEEL , znw. onz., niv. -deelen , doch
alleen gebruikelijk in de betekenis 1, b); verkl.

-deeltje. Van het oude ww. Aandeelen , d. i. deel hebben .

aan, deelen in (zie Mnl. Wdb. op Aexdelex), dat ;

gevormd was uit Deelen en het bijw. Aan in den zin

van aan- of toekomen, als eigendom (34, c). Verg.
de Aanm. bij Aan, § 32. Hd. antheïl.

1) Eigenlijk, a) Dat deel van iets dat iemand in

eigendom toebehoort of toekomt, met het bijdenkbeeld,

dat het overige aan anderen als medeeigenaars of me-
derechthebbenden behoort. || Aandeel aan of in i-ts

hebben, verkrijgen, geven, schenken. Zijn aandeel be-

komen , ontvangen , afstaan , overdoen , overdragen

,

verkoopen , wegschenken. Ik heb lang aandeel aan dat

huis, in die fabriek gehad. Hebt gij ook aandeel in

die winstgevende zaak? Zij heeft aandeel aan of in

dien oliemolen. Zij bekwamen hun rechtmatig aandeel

aan of in de winst. Allen , die aandeel hebben aan
die erfenis, zijn opgeroepen. Hij stond zijn aandeel

aan den rijken buit edelmoedig af. — Hij had door
zijne geboorte het regt . . . ontvangen , van in de be-

sturing der burgerlijke maatschappij een niet gering

aandeel te bezitten , v. d. palm , Red. 1 , 163.

't Onhandig trotsch Euroop moest eenmaal
, J3 , vervallen

:

't Was
, Azië , ook uw lot na 't overmatig brallen

:

Ons aandeel stak na u 't vermetel hoofd om hoog.

BILD. 9, 357.

Hadt gij niet van vaders erfgoed heel uw aandeel reeds gebeurd ?

D. J. v. les>'ef 231.

Gij gaaft zijn aandeel ieder wezen

,

Aan elk zijn aard, aan elk zijn dos.

tollens 11 , 142.

— Zegsw. Het aandeel van den leeuw (ziende op
de bekende fabel) , het geheele bezit van iets , dat een

machthebbende zich aanmatigt, in plaats van het naai'

recht en billijkheid met anderen te deelen.
|| Hij nam

voor zich zelven het aandeel van den leeuw.

b) Bij uitbreiding. Het bewijsstuk van een bepaald
aandeel in eene zaak, bedrijf, eigendom, geldleening,

enz. || Aandeelen in maatschappijen van geldhandel,
koophandel of nijverheid. Aandeelen in "s Rijks schuld.

Aandeelen in een schip. Aandeel op naam , den naam
bevattende van hem. aan wïen het is afgegeven. Aan-
deel aan houder, recht gevende aan den tijdelijken

bezitter. Een aandeel nemen. Aandeelen uitgeven. Een
half aandeel. Een aandeel van ƒ1000. De aandeelen
van die maatschappij staan boven pari , hooger dan
het bedrag waarvoor zij uitgegeven zijn. — Deze
actiën of aaudcelen worden geacht roerende zaken te

zijn, B. IK a. 567, n°. 4.

— Syn. Zie Aas deelbewijs.

c) Het gedeelte, dat iemand bijdraagt tot een ge-

meenschappelijk kapitaal of tot het gezamenlijk bedrag

van gemeenschappelijke uitgaven. || Ik heb mijn aan-

deel reeds betaald, het zijue wordt nog venvacht. Hij

wil niet meer met de zaak te doen hebben, en vordert

zijn aandeel terug. Hebt gij uw aandeel aan de illumi-

natie al betaald? Het aandeel (de quota) van Holland

in de staatsuitgaven der Republiek bedroeg 57 p/c. —
Uit de penningen hunnes aandeels vooral te doen be-

taalen de lasten, vallende in Hollandt en d' omleg-

gende grenzen, hooft, N. S. 1212.

2) Oneigenlijk.

a) Het genot dat iets goeds, of het leed dat iets

kwaads voor iemand in het bijzonder oplevert; met
het bijdenkbeeld dat ook anderen hetzelfde ondervin-

den. || Hij heeft rijkelijk zijn aandeel gehad zoowel

in de wederwaardigheden, als in de genietingen des le-

vens. — Zij gelooft, dat het kind indedaad iets bij-

zonders is, en een grooter aandeel heeft aan de God-

Üjke goedkeuring dan andere kinderen, wolff en

deken, IPildsch. 2, 92. Ik zag, dat een ryk aan-

zienlyk kind het kind van een gering arbeidsman . .

.

in alle zyne pretjes en plaisiertjes aaudeel gaf, Blank.

1, 134."

bj Het deel dat men voor zich zelven neemt in de

vreugde of smart van een ander, het medegevoel, de

belangstelling of deelneming. Aandeel drukt dit denk-

beeld iets sterker uit dan deel, dat echter thans meer in

gebruik is. ||
Aandeel nemen in iemands geluk of on-

geluk. Ik neem hartelijk aandeel in uwe blijdschap

,

in uw verdriet. — Ons, die zulk een oprecht aandeel

neemen in het lot onzer vriendin, wolff en deken,
Wildseh. 2, 337.

c) Het deel dat men voor zich zelven neemt aan eene

handeling, waaraan men zijne medewerking schenkt.

|| Hij is niet de eenige.aan wien ik dat geluk verschul-

digd ben, zijn broeder heeft er ook aandeel aangehad.

Haar kwade tong heeft geen gering aandeel aan mijnen

rampspoed (aan het veroorzaken daarvan). — Om
aan die bevrijding een dadelijk aandeel te nemen , v. d.

palm, Gedenkschr. 46. Den lof. . . dat hij het grootste

aandeel aan deze pogingen gehad heeft, Red. 1, 190.

Syn. Aandeel in iets, Aandeel aan iets. liet

verschil wordt door de voorzetsels in en aan bepaald.

In onderstelt het zich bevinden binnen de grenzen

van iets ; aan het gehecht zijn buiten aan iets. Men
heeft daarom aandeel in iets, in een zedelijk lichaam,

waar men figuurlijk gezegd wordt in te zijn , in te

zitten; men heeft aandeel aan, niet in iets, waar men
noodwendig buiten is. Zoo heeft men aandeel in ge-

meenschappelijke handelingen van personen die een

lichaam of eene maatschap uitmaken, waarvan men
lid is, b. v. aandeel in. een bestuur, in de besturing

van iets , in eene handelszaak , eene maatschappij , eene

vennootschap
,

gelijk men heet in het bestuur, in eene

zaak enz. te zijn, te zitten. Men heeft aandeel in eene

fabriek, een oliemolen enz., niet als bezittingen , maar
als handelszaken beschouwd, die men in vereeiiiging

met anderen zelf drijft; i» eenen spoorweg, omdat

de aandeelhebbers als stemgerechtigden invloed hebben

op het bestuur. Daarentegen heeft men aandeel aan

eigenlijke bezittingen, als iets geheel niterlijks; b. v.

aan huizen, molens, landerijen, hofsteden enz., die,

aan meer dan eenen eigenaar toebehoorende, voor ge-

meenschappelijke rekening aan vreemden worden ver-

huurd; ook aan bezittingen, die bestemd zijn om
verdeeld te worden en dan ophouden als geheel te

bestaan, als aan eene erfenis, eenen buit; en vervol-

gens aan handelingen van inée'r personen, niet door

eigenlijke maaUchap verhouden , als aan eenen moord

,

eenen diefstal, een oproer, eene straatverlichting.
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Daai' eene maatschap of vereeniging handelingen

van eenigen duur of herhaling derzelfde handelin-

gen onderstelt, bezigt men in, waar duur of herha-

ling plaats heeft, ook waar geene maatschap bestaat;

aan daarentegen, ook bij maatschap, doch waar de

vereenigiug voor slechts ééne handeling gesloten is.

Zoo betaalt men zijn aandeel in de rijks- en gemeente-
belastingen, die telkens wederkeeren; maar aan de

oorlogsschatting , die slechts eenmaal geheven wordt

,

of aan een geschenk, dat men iemand in vereeniging

met anderen aanbiedt. Men heeft aandeel in de winst

(de zich herhalende winsten) eener vennootschap ; maar
aan de winst, door meer personen in eene bepaalde

ondernenung behaald. — Uit den laugereu duur dei

samenwerking , die bij aandeel hebben in iets onder-

steld wordt, vloeit tevens voort, dat men te recht

zegt: aandeel nemen in iemands vreugde of droefheid.

Een inniger en hartelijker medegevoel wordt er door

uitgedrukt, dan met aan het geval zou wezen.
laiim. Niet navolgenswaardig is het gebruik van

aandeel voor deel of gedeelte , wanneer het denkbeeld

van eigendom of bezitting of deelgenootschap ontbreekt,

als b. v. bij bild. :

Men ziet den woesten troep, die, weggerukt van zin, ...

De hoofden schudt en schokt , op nek en hals gebogen.
Een aandeel zwaait den thyrs met wyngaardloof versierd.

'2, 431.

Een aandeel , met den bijl in d'elboog, streeft vooruit. '2, 396.

Samenst. Aandeelbewijs , -hebber, -houder.

AANDEELBEWIJS, znw. onz., mv. -bewij-

zen. Uit Aandeel eu Bewijs, in den zin van bewijs-

stuk, liet geschrevene of gedrukte bewijsstuk van een

bepaald aaudeel in eene zaak, bedrijf of eigendom enz.

|| Er zullen nieuwe aandeelbewijzen worden uitgegeven.

Syn. Bij verkorting wordt het aandeelbewijs ge-

woonlijk aandeel geheetcn (zie ald. 1, b). Doch waar

men bepaaldelijk het bewijsstuk bedoelt, afgescheiden

van het denkbeeld van het daaruit voortvloeiend recht,

gebruikt men het volledige woord. Men geeft nieuwe

aandee/en uit, om het kapitaal te vergrootcn; nieuwe

aandeelbewijzen, als de oude onbruikbaar zijn ge-

worden.

AANDEELHEBBER , znw. m., mv. -heb-

bers en -hebberen. Rechtstreeks gevormd tut de uit-

drukking Aandeel hebben, zijnde het tweede lid, heb-

ber, op zich zelf niet in gebruik. Aandeel is hier

uitsluitend opgevat in de eigenl. bet. 1 , a). Degeen die

aandeel heeft in eene zaak, bedrijf of eigendom, deel-

genoot. || De aandeelhebbers in eene reederij, in eene

fabriek, in eene vennootschap, enz.

Syn. Aandeelhebber , Aandeelhouder , Deelhebber,

Deelgenoot, Vennoot. — Het onderscheid der beide

eerste is blijkbaar aangewezen. Aandeelhebber is elk

die aandeel heeft, aandeelhouder de houder of bezitter

van een of meer aandeelbewijzen. Waar geene bewij-

zen zijn uitgegeven, is men aandeelhebber , niet -houder.

leder aandeelhouder is aandeelhebber , maar niet om-

gekeerd. Deelhebber en aandeelhebber worden nage-

noeg onverschillig gebruikt. Deelgenoot is ruimer van

opvatting : het wordt wel gezegd van den aandeelhebber

in eene zaak, bedrijf of eigendom, maar toch bij

voorkeur van hem, die deel neemt aan eene hande-

ling , waarbij wel samenwerking , maar geene maat-

schap plaats heeft. Vennoot is alleen van toepassing,

waar eene eigenlijke vennootschap bestaat.

AANDEELHOUDER, zuw. m., mv. -hou-

ders eu -kouderen. Uit Aandeel (1 , b) en Houder.

De houder of bezitter van een of meel' aandeelbewij-

zen in eene zaak, bedrijf of eigendom. || De aandeel-

houders in de spoorwegmaatschappij , in de grofsme-

derij enz., werden ter vergadering opgeroepen.

Syn. Zie Aan deelhebber.

AANDEKKEN, bedr. zw. ww., met hebben'-

dekte aan, heeft aangedekl. Uit Dekken en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen.

1) Aan in den zin van aanvulling (34,/). In de

Kathol. kerk. Het outaar bekleeden met nieuwe doe-

ken — die de lijkwade van Christus voorstellen —
en zoodoende voor den heiligen dienst gereed maken.

|| Het was de beurt van Begijntje B. om aan te dekken.

2) Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34, j). Voortgang maken met dekken, t. w. met het

dekken der tafel. || Kom, ge moest wat aandekken;

het wordt tijd om te eten.

.Van in. Ofschoon het woord altijd absoluut, d. i.

zonder object, gebezigd wordt, moet het toch als een

bedr., niet als een onz. ww. beschouwd worden. Het

verzwegen object (het outaar of de tafel) wordt in de

gedachte aaugevuld.

AANDENKEN, znw. onz., zonder mv. De
als znw. gebezigde infinitief van het verouderde ww.
Aandenken, eertijds gewoon in den zin van oplettend

aan iets denken, gedenken, als b. v. Aendenc mi;

Ui aendachte mi ; Hi heeft aengedocht mine bedinge.

Zie Mnl. Wdb. op Aendenken. Het was uit Den-
ken en het bijw. Aan in dea zin van figuurlijke aan-

hechting (34, b) onscheidbaar samengesteld. Verg.

Aandacht. Hd. andenken.

1) Eigenlijk: subjectief opgevat. Het gedenken aan,

het in gedachtenis houden van iemand of iets. || Le-

vendig, dankbaar, zegenend aandenken. Het aanden-

ken aan dierbare overledenen. Houd dit steeds in

aandenken. Eene daad, die niet licht in vergetelheid

zal geraken, maar lang in aandenken blijven. — Een

eertitel , die de hoogste aanspraken ... op ons eerbie-

digst en teederst aandenken in zich sluit, v. D. palm,
lied. 1, 142. Wij zullen... hem een dankbaar aan-

denken toewijden , 1 , 190. Laten wij . . . hem ons

weemoedig aandenken, onze dankbare tranen wijden!

1, 201.

2) Bij uitbreiding : objectief opgevat. De gedachte-

nis, het voortleven of voortbestaan van iemand of

iets in de gedachten van anderen. || Heilig, dierbaar,

gezegend aandenken. Het aandenken der overledenen.

Het aandenken onzer dooden. — Zoo mogten wij ook

in deze dagen . . . het aandenken eener gebeurtenis ver-

eeren, die enz., v. D. palm, Red. 1, 137. Deze

dankbare bekentenis was ik uw gezegend aandenken

verschuldigd, 1, 181. Zijn voorbeeld en zijn aan-

denken zullen ons steeds onschatbaar . . . wezen , 1 , 206.

3) Overdrachtelijk. Een voorwerp , bestemd om het

aandenken aan iemand of iets levendig te houden;

veelal een geschenk van den persoon, die in aanden-

ken wenscht te blijven. Ook in deze beteekenis is het

mv. niet in gebruik: men bezigt daarvoor gedachte-

nissen. || Iemand een aandenken geven, schenken,

vermaken. Die pendule is een aandenken van nw
overleden oom. Mag ik u deze kleinigheid aanbieden

tot een aandenken aan dezen heuglijken dag?

Syn. Aandenken, Gedachtenis, Nagedachtenis,

Heugenis, Geheugenis , Herinnering. — In de subjec-

tieve opvatting (het gedenken) zijn alleen de beide eerste

en het laatste in gebruik; in de objectieve opvatting

worden alle zes gebezigd. Aandenken is van mindere

waarde eu onderstelt een korteren duur dan gedach-

tenis, dat zooveel als blijvend aandenken beteekent.

Nagedachtenis geldt alleen van overledene personen

,

zelfs van een verwijderd voorgeslacht; gedachtenis

wordt van levenden en dooden, van personen en ge-

beurtenissen beide gezegd. Heugenis en geheugenis —
het laatste iets sterker en deftiger dan het eerste —
zien op een langen duur der herinnering: bij beide

staat het denkbeeld van niet vergeten op den voor-

grond, zij wijzen dus vooral op den diepen indruk,



97 AAND. AAND. !tS

dien de persoon of zaak heeft achtergelaten, Herin-

nering is zwakker dan al de andere woorden , het be-

teekent alleen het zich weder te binnen brengen. Om
krachtiger te worden opgevat, moet het door nadere

bepaling versterkt worden, aU b. v. blijvende, duur-
zame herinnering. Maar zelfs de blijvende heriunering

is ni t im muur en teeder als het aandenken, veel-

min als de gedachtenis.

Als uaani van een voorwerp om het aandenken le-

vendig te houden, worden alleen aandenken, ge-
dachtenis en herinnering gebezigd. Het onderscheid

komt op hetzelfde uit. JJe herinnering is van minder
waarde voor het gevoel dan het aandenken, dat op zijne

beurt minder innig en dierbaar is dan de gedachtenis.

AANDICHTEN, bedr. zw. w, mei hebben:

dichtte aan , heeft aangedicht. Uit Dichten , in de

beteekenis van verdichten, verzinnen, en het bijw'.

Aan in den zin van figuurlijke aanhechting (34 , b).

lid. andichten. Iemand iets aandicltten , hem iets

toeschrijven, dat verdicht of verzonnen is , toedichten

;

nu a-tal iets kwaads , en in dit geval hetzelfde als

valschelijk te laste leggen. || Om hem in de volks-

gunst te doen dalen, dichtte men hem allerlei ver-

keerdheden aan. Men dichtte hem niet minder rijk-

dom dan gierigheid aan. — Maar die... elk, die

van hem in denkwijze verschilt, heillooze bedoelingen

,

misschien wel zamenspanningeu met den geest der

duisternis ... aandient , v. D. palm, Red. 3, 95.

En Menwyds vuist greep de akst om d' aangedichten hoon.
hofdijk, .leddon 51.

Afl. Aandichiing.

AANDIENEN, bedr. rw. »w, met hebben:

diende aan, heeft aangediend. Uit Dienen en het

bijw. Jan in den zin van figuurlijke bereiking van

een doel (3-1, e). De algcmeeuc beteekenis vau aan-

dienen is het overbrengen van iets door een mindere

aan tenen meerdere; welk verschil door dienen wordt

aangeduid.

1; Iemand iets aandienen, berichten, bekendmaken

aan een hooger geplaatst persoon of aan een lichaam,

met gezag bekleed. || Heitog Joris . . . bcvondt zig

in geene kleine bekommering : vooral , toen hem aan-

gediend werdt, dat Lodtwvk de MI de hand in dit

werk hadt, wagen. ('ad. Hist. 4, 38(5.

2) Iemand aandienen , de komst berichten van iemand

die een bezoek wenscht te brengen, of ecu onderhoud

verlangt, hem aanmelden. || liij liet zich Ly den Mi-

nister aandienen. Wien moet ik aandienen ? vroeg de

bode. — Gezelschap, dat familiaar, zonder zich te laten

aandienen, binnen treed, v. effen, Speet. 1, 115.

Aangedient zynde, leidde Juffrouw Letjc ons by de

Weduwe in, wolfp en teken, Burg. 217.
— De aanmelding kan ook geschieden door blootc-

lijk den naam te noemen van iemand , die binnentreedt.

|| Op dit oogcnblik werd de Heer Van Espenblad aan-

gediend en binnen gelaten, v. lennep, Rom. 8, 241.

— In dezen zin kan men ook zich zelven aandie-

nen. || Ik schelde aan, en de heer des huizes stond voor

mij , zoodat ik genoodzaakt was mij zelven aan te dienen.

AANDIEPEN, onz. zw. n., met zijn : diepte

aan, is aangediepl. Uit Diepen, d. i. met het diep-

lood peilen, en het bijw. Aan in den zin van richting

naar een doel (34 , h). Scheepsterra. Al loodende of

peilende naar land varen. Thans meer gewoonlijk Aan-

looden gebeeten: zie ald. || Zij diepten voorzichtig

aan, om niet aan den grond te raken. Wij waren lang-

zaam aangediept.

AANDIEPEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn: diepte aan, heeft en is aangediept.

Van Diep en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

I) Bedr. Aan in den zin van aanvulling van het

ontbrekende (34, f). Hulpw. hebben. Iets dieper ma-

I.

ken en zoodoende op de vcreischte diepte brengen.

|| De put, de gracht moet aangediept worden.
— Sjn. Aandiepen, Uitdiepen. — Het laatste !

kent alleen iets dieper maken dan het is ; het eerste ziet

bepaald daarop, dat de vereischle diepte bereikt of

hersteld wordt. Het voorbeeld bij weiland: .Ik zal

den put nog wat aandiepen
"

', is dus niet juist geko-
zen : m dien zin zegt men uitdiepen.

Il) Onz. Aan in den zin van toeneming (34, j).
Hulpw. zijn. Van de zee of andere wateren, iuzon-

derheid van vaarwaters. Dieper worden, toenemen in

diepte. || De rivier diepte zoo aan , dat er aan het

doorwaden niet meer te denkeu viel. Dat vaarwater is

in de laatste jaren aanmerkelijk aangediept.

— Ook schijnbaar onpers. gebezigd : Het diept aan ,

waariu hel het bedoelde water i ligt.
|| Hier

diept het vrij wat aan , wordt het vaarwater dieper.

Afl. Aandieping.

AANDIJKÈN, bedr. zw. ww., met hebben:
aan, heeft aangedijkt. Uit Dijken en het

bijw. Aan in den zin van aanhechting (34, b). Door
dijken aanhechten, (een stuk land aan een ander) door

bedijking verbisden. || Een eiland aan den vasten wal

aandijken. — De Waard en Groet , tegen den oost-

dijk van den Wieringerwaard aangedijkt, o. de
vkies, Zeew. en Wat. v. N. H. 584 De kavel der

aangedijkte landen, 582 vlgg.

Afl. Aandijking.

AANDIKKEN, bedr. en onz. zw. ww., met
hebben en zijn: dikte aan, heeft en is aangedikt.

Van Dik en het bijw. Aan in den zin van toeneming

(34,/). Hd. andicken.

I) Bedr. Hulpw. hebben. In het algemeen: Dikker

maken. In het bijzonder: Het geschrevene achterna

dikker en duidelijker maken, de letter- dikker aanha-

len. || Gij moet die hoofdletter wat aandikken, zij is

te flauw in vergelijking van het overige schrift. Eene
aangedikte letter is doorgaans leelijk. — Een mooi

middelmaat schrift . . . met zuivere ophalen , en zon-

der aandikken, beets, Proza en Poezu 15.

II) Onz. Hulpw. zijn. Dikker worden, in dikte

toenemen. || Wanneer dit vocht koud wordt, dikt het

aan. Dit is nat heel dun, maar door uitdamping zal

het wel iets aandikken.

Afl. Aandikking.

AANDISSCHEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: diichie aan, heeft aangedischt. Uit Disschen en

het bijw. Aan in den zin van bereiking van eene

plaats (34, e). Van spijzen. Naar den disch brengen

en daarop plaatsen. || De spijzen waren aangedischt.

— Bij uitbreiding ook: Gereedmaken en voorzet-

ten, met het oog op de keus der spijzen. Meer ge-

woonlijk Opdisschen geheeten. [I Wat zullen wij bij

die gelegenheid aandisschen? welke spijzen zullen wij

kiezen , om aan onze gasten voor te zetten ? Er was

niet veel bijzonders aangedischt.

Wat m' uyt een eekje eet , TerfrUcht

,

En word gemakk'lijk aeogedischt.

slcïtkk. Eens. H. en W. Leren, 12.

— Aandisschen wordt met verzwijging van het

voorwerp ook als onzijdig gebezigd voor De spijzen

opdragen. || Men heeft aangedischt, de spijzen zijn

opgedragen , men kan gaan aanzitten.

Reeds had men aangedischt , en , naa dit goed bescheid
,

Is ieder naar zijn rang ter feestzaale ingeleid.

de lakxot, Dichlk. W. 84.

Afl. Aandissching.

AANDOEN, bedr. onreg. ww., met hebben:

deed aan, deden aan, heeft aangedaan. Uit Doen

en het bijw. Aan in verschillende opvattingen. Hd.

anthun.
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1) Aau in den zin van aanhechting (34, b). Van
kleedingstukken, wapenrusting, sieraden enz., die eng

aan het lijf sluiten of daaraan bevestigd zijn: Ze ecu

ander of zich zelven aan het lijf doen (Verg. bene-

den, SYN.).

a) In liet eerste geval staat de persoon , aau wiens

lijf het kleedingstuk enz. gedaan wordt, in den 3*"»

nv., het kleedingstuk in den 4den.
|| Eenen zuigeling

eene luur, eenen razende het dwangbuis aandoen. De
baker was bezig het kind eene schoone luur aan te

doen. Men vermoedde, dat hij de handen aan zich

zelven slaan zou, en deed hein daarom het dwangbuis

aan. Marie en Francisco deden de bewustelooze Trijntje

Corneüs eene versleten knechtslivrei aan. l)e Graaf van

Buureu liet zich kort vóór zijn sterven zijn beste ge-

waad, zijn harnas en de orde van 't Gulden Vlies

aandoen. — Herodes. . . dede hem een blinckende kleet

aen, Luo. 23, 11. Eude deden hem sijue kleederen

aen, Matth. 27, 31. Die klungels, die Tante u aan-

deedt, wolff en deken, Burg. 83.

b) Wanneer men zich zelven een kleedingstuk enz.

aan het lijf doet, zegt men eenvoudig: Iets aandoen,

niet meer: zich iets aandoen, gelijk vroeger, nevens

het enkele aandoen, wel eens gezegd werd (Mloep 1,

2243 vlg., 1 Kon. 11, 29). || Eenen rok, een vest,

eene kamerjapon, een overhemd, handschoenen aan-

doen. Zijne wapenrusting, zijn harnas, zijne sporen

aandoen. Ook: Zijn zwaard aandoen, omdat het aan
het lijf bevestigd wordt. Eene doekspeld , een ring

,

een armband, een ordeteeken aandoen. Doe uwe jas

aau en ga mee. Ik moet eerst een schoon overhemd

aandoen. Hij deed zijne sporen aan. Doet gij van daag

nwe ridderorde aan? — Herodes, een Konincklick

kleet aengedaen hebbende, Mand. 12, 21 . Laet ons . .

.

aendoen de wapenen des lichts, Rom. 13, 12. Aen-

gedaen hebbende de borstwapeu des geloofs, 1 Thess.

5, 8.

Vandaar, dat aangedaan, absoluut gebezigd, o. a.

de beteekenis heeft van gekleed, uitgedost, duch steeds

met betrekking tot de wijze hoe, en dus vergezeld

van een bijw. van wijze. || Kaar, zonderling aange-

daan zijn. Wat ben je raar aangedaan! Ze is altijd

zoo bout en opzichtelijk aangedaan. — Zo wel en zo

knapjes aangedaan , dat ik er met aaudagt op stond te

gaapen, wulff en deken, Blank. 2, 285.
— Figuurlijk, in bijbeltaal, gevolgd naar gr.

tviïvnv. Van eene hoedanigheid: Aannemen, als het

ware er zich mede bekleeden. Aangedaan met, be-

kleed met. In denzelfden zin wordt ook aantrek-

ken gebezigd, gelijk omgekeerd het afleggen eeuer

hoedanigheid door uittrekken wordt uitgedrukt. || IJver,

gerechtigheid aandoen, ijverig, rechtvaardig worden.

Den nieuwen niensch aandoen, een ander mensch wor-

den, zich bekeeren. Christus aandoen, een waarach-
tig I 'kristen worden. — Ende hy dede den yver aen als

eenen mai.tJ, Jes. 59, 17. Dit verderffelicke moet

onverderffelickheyt aendoen, 1 Cor. 15, 53. üewijle

gy uytgedaen hebt den ouden mensche met sijne

wei eken, eude aengedaen hebt den nieuwen mensche,

Col. 3, 9 en 10. Maer doet aen den Heere Jesum
Christum, Rom. 13, 14. Soo vele als gy in Chris-

tum gedoopt zijt, hebt gy Christum aengedaen, Gal.

3, 27. Tot dat gy sult aengedaen zijn met kracht,

Luc. 24, 49.

zijn dan niet Monarchen hoogh gebooren,

Als met den heldren glants eens Godheyds aengedaen?

VONDEL 1 , 763.

— Syn. Aandoen, Aanschieten , Aantrekken, Om-
doen, Omslaan, Omwerpen, Opzetten, Voordoen. —
Alle beteekeneu in 't algemeen : Een deel vau het

lichaam van een kleedingstuk (sieraad enz.) voorzien.

Opzetten en Voordoen zien op de plaats, waar het

kleedingstuk wordt aangebracht: opzetten geeft te ver-

staan, dat het op het hoofd, voordoen, dat het aan

de voorzijde van het lichaam komt. Het eerste kan

daarom alleen van hoofddeksels worden gebezigd, het

laatste alleen van zulke kleedingstukken , die het lichaam

niet geheel omgeven. Men zet eenen hoed, eene pet,

eene muts, eenen helm, eene kroon op; men doet

eene bef, een boezelaar, een borstlap, eene schort,

een schootsvel, een servet voor. Van opzetten is af-

zetten, van voordoen is afdoen de tegenstelling. —
Aanschieten, aantrekken, omslaan en omwerpen zien

op de wijze, hoe de kleedingstukken aangebracht wor-

den , hetgeen gedeeltelijk vau hun vorm afhangt. Aan-
schieten en omwerpen onderstellen, gelijk schieten en

werpen , eene snelle beweging , en geven te kennen

,

dat het aanbrengen vlug of met haast geschiedt; aan-

trekken , dat het kleedingstuk over één of meer lichaams-

deelen getrokken ; omslaan , dat het losjes en achteloos

om het lijf geslagen wordt. Aantrekken kan derhalve

,

evenals aanschieten d. i. schielijk aantrekken, alleen

gebezigd worden van kleedingstukken , die geheel of

gedeeltelijk gesloten zijn, en dus steeds een deel van

het lichaam geheel omringen, als kousen, laarzen,

broek , hemd , kiel , harnas enz. Men trekt of schiet

zijne kousen, laarzen, broek, een schoon hemd aan;

slopkouseu worden niet aangetrokken, maar aange-

daan. Zegt men, dat men eenen rok, eene jas, een

buis, een borstrok aantrekt of aanschiet, dan ziet

zulks op de mouwen, die over de armen getrokken

worden ; ook van een vest , waarbij de armsgaten over

de armen worden getrokken , kan men zeggen , dat

het aangetrokken wordt, ofschoon het gewoonlijk aan-

doen heet. Omslaan en omwerpen, d. i. schielijk om-
slaan , kunnen alleen worden gebruikt van opene

kleedingstukken , die evenwel geheel om het lichaam

gaan, en waarvan dus de uitersten over elkander ge-

bracht worden, als mantels, omslagdoeken, chales en

dergelijke. Het tegenovergestelde van aantrekken is

uittrekken, vau aanschieten — uitschieten, van om-
werpen — afwerpen , van omslaan — afdoen of af-

leggen. Men trekt zijne kousen en laarzen aan en uil.

Eene wijde jas slaat men om , als men de mouwen
niet aantrekt. 'Wie des nachts alarm aan zijne deur

hoort, schiet zijne pantoffels, broek en kamerjapon

aan, en werpt misschien ook nog zijn mantel om;
gelijk hij, die een drenkeling redden wil, zijne laar-

zen uitschiet en zijnen mantel afwerpt. Eene dame,
die hare zieke buren wil bezoeken, slaat haren doek

om , dien zij , te huis gekomen , afdoet of afegt. —
Omdoen komt in zooverre met omslaan en omwerpen
overeen , als het alleen gebezigd wordt van opene klee-

dingstukken, die het geheele lichaam of een deel er

vau geheel omgeven; het geschiedt echter met meer
zorg dan het achtelooze omslaan en omwerpen. Men
doet zijne das, zijne sjerp om, terwijl men eene

cache-nez kan omslaan, omdat men deze afdoet, vóór

men bij eenen vreemde binnenkomt; eene dame, die

een beleefdheidsbezoek gaat afleggen, doet hare chale

voor den spiegel om, of laat zich door de kamenier
helpen; een geldriem wordt omgedaan en goed vast-

gemaakt.

Aandoen omvat alles wat de vorige woorden , be-

halve opzetten en voordooi, beteekenen, wanneer men
in het algemeen spreekt, zonder in bijzonderheden te

willen treden. Wie in het water gevallen is, doet

droge kleederen aan , zoowel kousen , die aangetrokken

,

als boord en das , die omgedaan wrorden. Tot iemand
die, te luchtig gekleed, op den tocht zit, zegt men:
Doe toch iels aan en zet wat op! Aantrekken ziet

bepaaldelijk op *de wijze, hoe de handeling geschiedt;

moet deze op den achtergrond gesteld worden, om de

soort van het kleedingstuk meer te doen uitkomen,
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Jan is aandoen .1 itdrukking. Duron
gaan Oij moet geen bont , maar een wit U
gtene laarsjes, maar dansschoenen en tijden kouten
aandoen , niet aantrekken. Zal ik een rok of eene
jas aandoen? Daarentegen: Toen de dokter kwam.
Kas hij bezig zijne kousen aan te trekken. Help mij
eens mijne jas aantrekken, omdat hier de handeling
op den voorgrond staat. — Van omdoen rerachik

aandoen daarin, dat liet namvere aansluiting onderstelt,

maar geene omringing, ofschoon hel de laakte niet

uitsluit. Ui
i

doei toowel mi open jasje als een

peil aan. Omdoen ,1

gebezigd van Ueedingatnkken , die of hel geheele bjjf,

uf den hala p ren : een mantel , een

doet mcu om, zoo ook ceue das, kraag, boordje, ket-

lm-, parelsnoer eu. Waai geene omringing van bjjf

of haLi plaats heeft, kan alleen aandoen worden ge-

bezigd: ridderkruisen b. v. of andere ordttei '.

ringen, armbanden, gespen, oorbellen, juweelen , doek-

spelden enz., doet men aan.

2) Aan in den zin van richting naar een voorwerp

(84, h). Iemand iets veroorzaken, verwekken, als het

Aan of tot hem brengen Met den persoon in

den 3Ji-n en bet veroorzaakte in den 4<ien nv. : Iemand
iets aandoen.

a Met eencn toestand als voorwerp. Iemand cenen

aangenamen of onaangenamen toestand veroorzaken

,

aden, berokkenen. || Iemand blijdschap, eer,

genoegen, plcizicr, vreugde, leed, moeite, oneer,

. verdriet aandoen. Iemand den dood aandoen.

Zij heeft haren ouders altijd genoegen aangedaan. Gij

/uit mij toch die schandr niet willen aandoen. Jongen

,

uw gedrag zal mij nog den dood aandoen. — Ende
deden alle den broederen groote blijdtschap aen, Hand.
|j, 3 Deselve doen wy overvloediger eere aen, 1 tor.

12, 88. W aerom doet gy desc vrouwe moeyb
Matth. 26, 10. Ik zou u in uwen ouden dag geen
droefheid willen aandoen, wolfp en deken, Blank.

2, 26B Al doet u de Almagtigc bitterheid aan, DOR-
oek, Leerr. l, 40. Mei eene deftigheid, die

«aren profeet eer zou hebben aangedaan, v. d. 1'alm
,

Hed. 1, 108.

llat d' een den anderen met haet en afgunst quelt,
Kn alte leed aendoet.

HCYOEKS 2, 130.

Toch keert ge, 't leed ter wraak', u honende aangedaan.
bild. -J, :j-j7.

4) Met eene vijandige handeling als voorwerp. Eene
vijandige daad ol handeling tegen iemand verrichten,

die een onaangenamen toestand voor hem ten gevolge

beeft ; die handeling als het ware aan of tot hem
brengen. || Iemand >inaad, hoon, geweld, ceue grief,

eene mishandeling, beleediging, vernedering aandoen.

Iemand den oorlog aandoen. Het nog half wilde volk

deed i ten allerlei mishandelingen aan. Hij

deed zich (elven geweld aan om zich niet boos te too-

rn n. Pruisen en Oostenryk hebben Denemarken dei

log aangedaan. — Van de dagen .loannis dea Doopen
tot nu toe, wort li' ' Koninkrijk (8* mi.) der hemelen

gewelt aengedaen, Matth. 11, 12. Om krijgh den

hevligen aen te doen, Openb. 13, 7. Alle de haar

aangedaauc mishandelingen, wolfp en DEKEN , Blank.
I . 288.

Wreekt nu , met d' ouden moed bezield

,

Ivn hoon u aangedaan.

DA COSTA 1 , 10.

— Aanm. De persoon, voor wien een toestand ver-

oorzaakt wordt, of tegen wien eene handeling gericht

is, staat natuurlijk altijd in deu 84" nv. Onjuist

schreef derhalve v. d. palm: „liet is beier schande

te Korden aangedaan ," voor : dat ons schande worde

aangedaan (Red. 1 , 109).

ion iu den zin van figuurlijke aanraking (.">
I

ui Met een persoon als voorwerp.

n) Met een persoon als onderwerp. Aanspreken met

cenc kwade bedoeling, aanranden, aanvallen.

schooier deed mij aan en vr eg mij om geld

vermomde kerels deden hun op dien een

en beroofden hem van alles, wat waardi

Eiken avond worden in die bnurf vrouwen aangedaan,
— Dat ze. . . aangedaan wierden van Benige scheepen

VU oorloge, niiANDT, De Kuiter f>27.

— Verouderd is de beteckenis van Aanspreken

,

zich tot iemand wenden, zonder kwaad oogmerk,

waarin aandoen voorheen in gebruik was II luien

wist Jeannin terstond, uit deze kunstennry van Ri-

cliardot, deezflfs heimelyke inzigten, en de wjjze hoe

men hem mi>est aandoen, af te leiden, stijl, Op-
komst 32-4.

BeSiOOten in den nood de eerwaardigste onzer Vaad'r.-n

i .odspraak aan te doen, in een naburig land.

w. v. haken, Feite 11, 288.

fi)
Met eene zaak als onderwerp. Iemand treffen

,

indruk maken op zijn gevoel , hem een aangenaam
of onaangenaam gevoel veroorzaken, hetzij lichame-

lijk, hetzij geestelijk. || De ondraaglijke hitte deed

den zwaarlijvigcn man sterk aan. Het gure weder doet

haar erg aan. Dat schouwspel deed mij aangenaam aan.

— Uwe toenemende ongestclthcid . . . doet my zeer

gevoelig aan, wolfp en deken, Burg. '. -- v

worden door de voorwerpen buiten ons mei dezelfde

gewaarwordingen aangedaan, v. D. palm, Red. 1,

118. I r hetzelfde gevoel aangedaan, Red. 1,112.

Wy si'ld.Tiii'ii , van liefde en deernis aangedaan
ui i. o 8, .180.

— I)e persoon, dicden indruk onhangt , kan worden
vervangen door de benaming van het lichaamsdeel of

hel vermogen, waar:» lnj den indruk ontvangt. || De

koude deed zijne longen hevig aan, <l

aan in de longen Hat geraas doel mijne ooren pijn-

lijk .tan. Het gure weder doet haar zwak gestel Btérk

aan. Ben geluid, dat het gehoor onaangenaam aandoet.

Hat doet mijn gemoed liefelijk aan. — Ken voorwerp

mogt een uwer zintuigen, het mogt uw instinct aan-

doen , maar gij zoudt liet opmerken als ecu i

.

dier, geel, Ond. en I'hant. 223.

Gy doel my 't hart niet aan , 6 blinkende eerlauwrteren

'

nii.u. il, 268

borst ontbreekt het ooit aan klanken ,

Van 's Hoogsten weldaad aangedaan. 1 1 , 91*11.

Wanneer de aard van het gevoel, dat bij iemand

veroorzaakt wordt, niet uitgedrukt is in een bijw van

wijze {sterk, gevoelig, aangenaam enz.) en niet blijkt

uit de bijstaande woorden, zoodat aandoen geheel ab-

soluut staat, dan wordt gewoonlijk een bepaald gevoel

bedoeld, t. w.

:

— Is de persoon zelf of ziju innerlijk wezen het

object, dan geldt aand het verwekken van

een geVOel Van Wiemoed of droefheid , dat In;

roerden deden hem aan, maak-

ten een weemoedtgen indruk op hem. Heeft dat be-

richt uw gemoed niet aangedaan? Hij deed mij een

verhaal van al ziju lijden: mijne ziel werd er door

aangedaan.

Dezelfde bepaalde opvatting is ook bij het znw.

aandoening gewoon ; bij het bnw . aandoenlijk (iu de

actieve beteekenia) is zij de uitsluitende. Zoo ook iu

het deelwoord aangedaan , w annecr dit als bnw . ge-

nomen wordt. Zie Aangedaan.
— Aanm. Men kan zeggen: ik ben er door aange-

daan , en ik ben er van aangedaan uf ik ben er aange-

daan van. Iu het eerste geval is aangedaan het declw .,

in het tweede is het bnw. geworden.
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— Is een lichaamsdeel object, dan wordt aandoen,

absoluut gebezigd , bepaaldelijk opgevat in den zin van

ziekelijk aandoen , ofschoon in een lichten graad , en

dus zwakker dan aantasten. || Het weder doet zijne

longen aan. Zijne lever is aangedaan. Men vreest voor

zijn leven, de hersenen zijn aangedaan. Haar geheele

gestel (de gezamenlijke Itchaamsdeelen , waarsan de

gezondheid afhangt) is aangedaan.

Onze oogen , door den glans der kleuren aangedaan

,

Zien 't schoongepluimd geslacht van verr' voor bloemen aan.

v. winter, Jaarg. 88.

— Syn. Aandoen, Treffen, Roeren, Schokken. —
Iemand aandoen , absoluut gebezigd , is het verwek-

ken van een gevoel van weemoed of droefheid , hetzij

die voortvloeit uit schaamte over eigen schuld, hetzij

uit medelijden met het lot van anderen. Treffen geeft

een sterkeren indruk te kennen, doch die van ver-

schillenden aard kan zijn: ook door verbazing en ver-

wondering wordt men getroffen. Roeren is sterker dan

aandoen en treffen beide: het geeft een diepen indruk

van smart of medegevoel te kennen , die de geheele

ziel beweegt en tranen uit de oogen lokt. Schokken
is heftig en verwekt eene hartstochtelijke gemoedsbe-
weging: men wordt geschokt door een verpletterend

bericht of door hetgeen ontzetting en afgrijzen opwekt.

De vier woorden behelzen dus eene opklimmiug

,

waarbij de indruk telkens sterker en de uiting hefti-

ger wordt : Uw verhaal heeft mij niet alleen aange-

daan; het heeft mij getroffen, geroerd, ja geschokt.

b) Met een persoon als onderwerp, en eene plaats-

bepaling als voorwerp. Eene plaats aandoen, ze be-

zoeken, zich daarheen begeven om er eene korte poos

te vertoeven, meestal terwijl men op weg is naar een

ander doel. || Wij wandelden gezamenlijk van A naar
B, maar deden onderweg R niet aan. Ofschoon ik

haast had, deed ik even het buiten van X aan. Hij

kon niet nalaten de herberg even aan te doen.

Klessammor , neem van my het vriendlijk welkom aan!
Waar-, waarom Zelmaas burcht niet vroeger aangedaan?

BILD. 2, 70.

— Scheepst. Eene haven aandoen, eene haven,
die de eigenlijke bestemming niet is, binnenloopen. —
Het land aandoen, het land naderen, in het gezicht

van het land loopen.

Afl. Aandoening, Aandoenlijk, Aangedaan.

AANDOENING, znw. vr., mv. -doenin-

gen. Van Aandoen. Het woord heeft den klemtoon
op de eerste lettergreep : aandoening , even als in het

ww., terwijl in het bnw. aandoenlijk de klemtoon
door den invloed van het achterv. -lijk verplaatst is.

Ten onrechte schreef v. duyse:

Zag zijns meesters sombre aandoening
Met een huiverig gemoed.

VaA. Poïzy 1 , 23.

Aandoening beteekent in 't algemeen den indruk,

dien lichaam of ziel ontvangt, meestal door eene wer-

king van buiten, met de bijgedachte aan het daardoor

opgewekte gevoel. Naarmate het op het lichaam of

op de ziel wordt toegepast, is de opvatting verschillend.

a) Lichamelijk. Een min of meer ziekelijke indruk,

waardoor het lichaam of een zijner deelen is aange-

daan, en die zich meestal in een onaangenaam gevoel

openbaart. || Eene lichte aandoening der hersenen.

Eene aandoening van koorts. Eene zenuwachtige, koorts-

achtige aandoening.

— Ook overdrachtelijk toegepast. || De koortsach-

tige aandoening, wier invloed in de overige staten van

Europa op noodlottige wijze openbaar was, groen
V. PR., Adv. 1, 41.

b) Geestelijk. Elke indruk dien de ziel ontvangt,

en die eenig gevoel in haar opwekt, van welken aard

Dok, sterk of zwak, aangenaam of onaangenaam.

|| Eene lichte, sterke, hevige, kortstondige aandoe-

ning. Aandoeningen van vreugde , van wellust , van

droefheid, van smart. — Die zelfde hevige aandoe-

ningen , myner ziel zo eigen , wolff en deken ,

Burg. 50. Hunne aandoeningen slepen mij mede,

borger, Leen. 1, 16. Die zigtbare ebbe en vloed

in de aandoeningen der hoorders, 1, 16. De ebbe en

vloed der aandoeningen, v. D. palm, Red. 1, 22.

Eene wellustvolle aandoening doordringt hem , 1 , 30.

De aandoeningen onzer vreugde, 1, 138. De aandoe-

ning mijner dankbaarheid, 1, 160. Dat de teederste

aandoeningen uwer getroffen zielen zich vereeuigen

met de stem der zingende reijen! 1, 148. In het mid-

den der verwarring zelve bedaard en meester van alle

zijne aandoeningen, 1, 101. Hoe onze verbazing lang-

zaam overgaat in schrik , maar vermengd met de al-

lerzoetste aandoeningen, GEEL, Ond. en Phant. 153.

— AVauneer aandoening , op de ziel toegepast, ge-

heel absoluut staat, zonder eenige nadere bepaling,

dan wordt altijd een indruk van weemoed of droef-

heid bedoeld. Verg. Aandoen (3, a, ft) , Aandoenlijk
en Aangedaan. || Ik heb dat bericht met aandoening

gelezen. Ik kan er niet zonder aandoening aan denken.

Syn. Aandoening, Gevoel, Gewaarwording. —
Aandoening ziet altijd op den indruk , dien het lichaam

of de ziel heeft ontvangen. Gevoel is het gevolg van

dien indruk: het gevoel wordt door de aandoening

opgewekt. Gewaarwording is de indruk tot bewustzijn

gebracht. De beide laatste grenzen na aan elkander,

want ook het gevoel onderstelt bewustzijn. Toch zijn

gevoel en gewaarwording kennelijk onderscheiden. Het

eerste is algemeener, op alle soorten van indruk toe-

passelijk; het laatste ziet bij voorkeur op een gevoel,

dat men onverwachts bij zich zelven waarneemt ten

gevolge van een min of meer plotselingen indruk : het

is als 't ware het begin van het gevoel. Daarom is

ook bij de gewaarwording het bewustzijn inniger en

levendiger, maar tevens korter van duur, dan bij het

gevoel.

Op het lichaam toegepast, is de aandoening altijd

van ziekelijken aard, ofschoon in lichten graad. De
beide andere woorden worden ook bij aangename in-

drukken gebezigd, en wel met hetzelfde verschil, dat

zoo even tusschen beide is opgemerkt.

AANDOENLIJK, bnw. en bijw. van wijze;

-doenlijker , -doenlijkst. Bij dichters ook Aandoene-

lijk. V an Aandoen, door aanhechting van het achterv.

-lijk in dubbele opvatting, actief en passief.

1) In actieve opvatting, die de meest gewone is.

Geschikt om de ziel aan te doen , om in het gemoed aan-

doeningen te verwekken , en wel bepaaldelijk van smar-

telijken of althans weemoedigen aard. Verg. Aandoen
(3, a, ft). || Een aandoenlijk verhaal, tafereel, schouw-

spel. Een aandoenlijke brief. Aandoenlijke woorden. —
Het is een aandoenlijk gezigt, de fakkel van gods-

dienstige tweedragt te zien branden, borger, Leerr.

1 , 68. In de aandoenlijke eenzaamheid der vertrouwde

vriendschap, v. D. palm, Red. 1, 201. Het was aan-

doenlijk te zien , hoe de Minister ... te worstelen

had ; treffend hoe hij . . . alle bezwaren overwon , groen
v. pr., Adv. 1, 154.

Ds^r ziet men moeders, met het teeder kroost op de armen,

Üm Vrede smeeken in de aandoenelijkste taal.

HBLMERS, Ar
ag. Gea. 1, 159.

't Aandoenlijk noodgekerm van afgejaagde hinden,

BILD. 2, 887.

Zijn aandoenelijk geween
Dringt door 's Hemels diepten heen. 11, 128.

— Als bijw. gebruikt, in dezelfde beteekenis:

en een sombrer poëzy
Vloeide aandoenlijk van de lippen der Atheensche dichtrenhj.

DA COSTA 1, 326.
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aanklagen kreeg. || Daer toe heeft hy uwen knecht

by mijnen heere den Koningh valschelick aengedra-

gen, 2 Som. 19, 27. Thomas Pompejus... was door

een Schoolmeester , die hy eerst gehoont had , by den

Raat van Venetien aangedraagen , de brune, ll'etst.

2, 328.

— Syn. Aandragen in dezen zin staat geheel met

Aanbrengen gelijk, doch is thans minder gebruikelijk.

Zie daarom bij Aanbrengen , 1 , 2).

1. Onzijdig.

Aan in den zin van bereiking van hel'doel (34 , e).

Hulpw. hebben.

) Van werkingen. Aanhouden, duren, eer zij een

einde nemen ; als 't ware zich zelve voortdragen , tot-

dat zij het doel bereiken. Verg. Aanloopen. Dragen

staat hier als onz. ww., in den zin van zich in eene

zekere richting bewegen. Doch in dezen zin is aandra-

gen thans zoo goed als verouderd. || Gelyk zoodaane

tzaamespanningen. . . traaghlyk voltrokken worden , en

de zwaarc toerustinghen veel tyds hooven gissing aan-

diaaghen, hooft, N. H. 225. In vier uuren tyds, die

de sirydt aandroegh, 333.
— Dit het gebruik van aandragen in den zin van

duren is verder, evenals bij dit woord, de beteeke-

nis van uitgesteld worden ontstaan , welke het aan-

neemt, als er sprake is van werkingen, die geenen

duur hebben, maar in ée'n tijdpunt geschieden. Het ziet

dan niet op den duur der werking, maar op dien der

tijdruimte, die tot aan de werking verloopen moet.

|| Doch (zoude) 't ontslaan en weederzeinden des Graa-

ven van Buure aandraaghen, tot dat de Prins van

Oranje 't besluit . . . met der daadt hadde naagekoo-

men, hoopt, N. H. 495. 't Besluit droegh lang

aan, 636.
— Somtijds wordt de werking door het onbepaalde

hel vertegenwoordigd, in welk geval zij uit den zin

moet worden opgemaakt, en aandragen het voorko-

men krijgt van een onpers. ww. Het droeg lang aan,

duurde lang. || Moest ick zoo beven en zweeten. . .,

't en zou niet langhe aen-draghen, of ick wierp mijn

boeck-kamer te venster uyt, de brune, Bank. 2,

184. Het droegh geen' maant aan , oft zoo uitbon-

digh een' gunst verwandelde in afkeer, hooft, N.

H. 508.

Afl. Aandracht , aandrager.

AANDRAGER, znw. m.,mv., -dragers , zelden

-drogeren; vr. -draagster, mv. -draagsters, zelden

draagsteren. Van Aandragen.

1 ) Degeen die aandraagt in de opvatting 1,1),
die dragend aanbrengt. || Een opperman is geen ei-

genlijk gezegde werkman , maar slechts een aandrager.

— Zegsw. Zweeten als een aandrager , sterk zwee-

ten; ontleend aan het bijdenkbeeld van aandragen als

een zwaar en vermoeiend werk , waaronder men spoe-

dig in het zweet geraakt.

2) Degeen die aandraagt in de opvatting 1,2), die

iets kwaads aanbrengt, aan een ander oververtelt, dus

Klikspaan, kwaadspreker. || Ik haat alle aandragers

en aandraagsters.

AANDRANG, znw. m., zonder mv. Van
Aandringen, met den oorspronkelijken wortelklinker

a, die in den tegenw. tijd tot i verzwakt is; verg.

A, § 17. Hd. andrang. De werking van aandringen,

het aandringen, zoowel physisch als moreel genomen.

1) Krachtige beweging in de richting naar iets,

dikwijls met het doel om dit iets voort of terug te

dringen. || Onze troepen waren tegen den aandrang

der vijanden niet bestand, en moesten wijken. De aan-

drang werd zoo groot, dat men niet langer stand kon

houden. Er was een geweldige aandrang van volk,

ieder wilde er het eerst bij zijn.

De Burchtgodin gaf zelv den krommen steven vlucht,
En dreef het zwellend zeil door d' aandrang van de lucht.

BILD. '2, 425.

Maar, makkers! beurt het hoofd uit d' aandrang der ellenden.

TOLLENS 5, 104.

— Zeetermen. Aandrang der zee, de werking der

golven op den romp van een schip; ook het Toenemen
vau de hoogte der golven. — Aandrang op kei roer,

de werking, die de zeilen uitoefenen om het schip te

doen loeven of vallen , en die men steeds met het roer

dient tegen te werken. — Aandrang van den wind, de

drukking van den wind, met neiging om toe te nemen.

2) Het aandringen bij iemand om eene handeling

uit te lokken, het aanvoeren van krachtige beweegre-

denen om op den wil te werken. || Iemand iets

met aandrang verzoeken, bidden, raden, afraden.

Ernstige, krachtige, vriendelijke , beleefde, bescheidene

aandrang. Op aandrang mijner vrienden heb ik dit

besluit genomen. Al mijn aandrang mocht niets baten.

— (Mahomet) vermaande hen met ernst en aandrang

,

om den afgodsdienst te verlaten, v. d. palm, lied.

1 , 85. Wanneer het mij te zwaar viel een' aanhou-
denden aandrang weerstand te bieden, 4, 197.

3) Krachtige werking van het inwendig gevoel op

den wil, innerlijke aansporing die tot besluiten en

handelen dringt. || Ik kon noch wilde den aandrang

mijns harten weerstaan; ik wilde mededinger zijn in

den edelen wedstrijd, v. ü. palm, Gedenkschr. 7.

door eigen aart gedreven
En d' aandrang der natuur.

DA COSTA 1 , 409.

AANDRAVEN, onz. zw. ww., met zijn en

hebben: draafde aan, is en heeft aangedraafd. Uit

Draven en het bijw. Aan in verschillende opvattin-

gen. Hd. antraben.

1) Aan in den zin van nadering (34, g). Hulpw.
zijn. Dravend naderen, in den draf aansnellen; eigen-

lijk van paarden en ruiters, bij uitbreiding ook van

voetgangers gezegd.
|| Welke ruiters komen daar aan-

draven? De arme jongen kwam hijgend aandraven (o/— aangedraafd).

2) Aan in den zin van voortgang of toeneming (34

,

;'). Hulpw. hebben. Hard, snel draven; bijna uitslui-

tend van paarden en ruiters gezegd. || Laat ons wat
aandraven, anders komen wij te laat. Zijt gij daar al

terug? Ja, Bruintie heeft fiks aangedraafd.

AANDRENTELEN , onz. zw. ww., met
zijn: drentelde aan, is aangedrenteld. Uit Drentelen

en het bijw. Aan in den zin van nadering (34, g).

Drentelend naderen, met laugzaraen en onzekeren

gang aankomen. [| Wat opgeschikte juffer komt daar

parmantig aandrentelen ? Zoo, luiaard, kom je daar

aangedrenteld

!

AANDRIBBEIiEN , onz. zw. ww., met zijn -.

dribbelde aan , is aangedribbeld. Uit Dribbelen en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Dribbe-

lend naderen , met kleine en vlugge schreden aanko-

men. || Het is aardig, die dartele kinderen zoovroolijk

te zien aandribbelen. Zoo, lieve, kom je daar aan-

gedribbeld !

AANDRIFT, znw. vr., zonder mv. Van Aan-
drijven (bedr.), met den oorspronkelijken wortelklinker

e', die in den tegenw. tijd van het ww. versterkt is tot

ij. De werking van aandrijven, de aandrijving.

1) In eigenlijke opvatting. Het aandrijven , de kracht

waarmede iets wordt voortgedreven. || Door verschelde

aandrift {inipulsu) van den vlottenden drangh , hooft ,

Tac. 323. Wiens bloed niet met een tragen gang door

zijne aderen kruipt, maar met warmte en aandrift uit

het hart wordt voortgestuwd, v. d. palm, Sal. 7, 126.

Deze opvatting is echter minder gewoon en tot den

hoogeren stijl beperkt. Gewoonlijk geldt aandrift voor
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2) Be aandrijving tot handelen, hetzij door eene

buitenliggende oorzaak, hetzij — en vooral — door

een inwendig gevoel.

a) Aansporing , sterke opwekking om iets te doen
j

door buitenliggende oorzaken, hetzij personen, hetzij

hoogere machten. || Zy doen een' nieuwen inval, loo-

pen verscheyde rykc dorpen af, als Belle, Poperinge,

Meenen , en sterken dit laaste , meest by aandrift van
Montigny, hooft, N. H. 5S4. Eene heilige aendrift

van Godts geest, vondel 9, 152.

Eneas oorloghsvaert , van Aantus gloênde stroomen,
Op 's hemels wichlery en aendrift voorgenomen.

TONDEL 8, 132.

Wat zjjt ge ? Een aandrift uit den hoogen

,

Of ingeschapen zielsvermogen ?

BILD. 8, 29t.

Dan stil , mijn Zangster! waar, waar voert me uwe aandrift henen?
SP.1XD.4W 3, 31.'

— Aanm. In deze beteekenis is aandrift alleen

nog maar in gebruik, waar het eene aansporing geldt,

die uitgaat van eene onzichtbare macht, waardoor de

beteekenis nagenoeg samenvalt met die van b , fi , als

b. v. door aandrift uit den hoogen. De vier laatst

aang. voorbeelden strooken met het hedendaagsch ge-

bruik , doch de plaats van hooft niet meer. Waar
de aansporing van personen uitgaat, zegt men thans

op aandrijven van.

b) Inwendig gevoel dat tot handelen aanspoort.

«) Het ingeschapen gevoel, het instinct, het be-

ginsel dat dierlijke wezens bij het handelen drijft en

bestuurt. || Blinde, dierlijke aandrift. Die daad nas

geen gevolg van eene ingeschapen aandrift, maar van
bedaarde redeneering en overleg. — Eigenliefde is. .

.

oorspronkelijk niets meer of minder dan een instinct

,

eene aandrift onzer natuur, v. D. palm, Red. 1, 126.

Den mensch, bij wien de rede. . . de plaats eencr

blinde aandrift moet vervangen, 1, 127.

Dan spant zy {de natuur) vezelkracht , dan dierlijke aandrift in,

Om 't uit te werpen, te bedwingen, en te temmen.
BILD. 0, 380.

/i) Krachtig inwendig gevoel, dat tot handelen aan-

drijft, opgewekt door uit- of inwendige oorzaken, die

het gemoed in beweging brengen en den wil aanprik-

kelen; innerlijke bezieling, die, hooger opgevoerd,

Geestdrift genoemd wordt. || De dichtkunst (is) eene

behoefte van het hart, eene vaak onwillige aandrift,. . .

voor wier ontgloeijingen en verheffingen de armste en

ruwste spraak genoegzaam is, v. d. palm, Red.2, 3.

Dat hij. . . alle zijne daden verrigt zou hebben vol-

gens eene innerlijke aandrift , 1 , 92.

Rust , heilige aandrift , rust— het faalt mijn borst aan kracht.

BILD. 7, 6.

Nu vloog nujn ziel , van drift ontstoken

,

Van heilige aandrift, uit dit da],

Tot U, ó Gy, onuitgesproken

En naamloos "Wezen , Heilig Al

!

8 , 79.

Hy voelt zijn hart ontroeren,

En vliegt (van zuchten weet hy niet

,

Noch hoe die wondere aandrift niet)

Om bystand aan te voeren. 1 , 84.

Maar neen, 'k verhef me, ik voel mijn borst van aandrift

zwanger.

HBLMEKS , Nog. Gei. 1 , 25.

En 't was my , of ik gansch
Ontroerd door zulk gezicht, van heilige aendrift beefde!

LEDEQANCK 147.

Die een hooger aandrift schonkt

Aan mijn kindsche ziel.

TOLLENS 6, 44.

Ieder adem , dien wij halen
,

Stroomt ons zoeter aandrift in. 2 , 152.

AANDRIJVEN, onz. en bedr. st. ww. der
5de k] p) met : {ja en hebben: dreef aan, drevenaan,

is eu heeft aangedreven. Uit Drijven en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen. Hd. antreiben.

1. Onzijdig.

Aanm den zin van nadering (34, g). Iluipw. zijn.

) Van levcnlooze voorwerpen gezegd, of van per-

sonen, die niet in staat zijn naar eisen wil te han-
delen, eu dus met levcnlooze voorwerpen gelijkstaan.

Drijvende of vlottende op de oppervlakte van het wa-
ter of andere vloeistof naar iets toekomen ; met hel

bijdenkbeeld, dat zij aan zich zelve overgelaten zijn

en niet bestuurd worden , of door de kracht van stroom
of wind tegen den wil des bestuurders aau worden
voortgedreven. || Het schip dreef tegen ons, tegen de

kaai aan. Die sloep, dat wrak drijft op ons aau. Er
moet een schip vergaan zijn, want er zijn vaten en

andere goederen aangedreven. Er kwam ecu reusach-

tige ijsberg op het schip aandrijven. Het lijk van den
stuurman kwam aangedreven. — Indien een schip. . .

een ander schip overzeilt, of tegen hetzelve aanzeilt,

aanvaart of aandrijft, en alzoo beschadigt, //". v.

K. a. 534.

Niet zy , die op het zilte schuim
Aan Cyprus oevers aan kwam dryven

HCÏDECOFER, Gei. 109.

— Ook oneigenlijk gezegd van hetgeen op den lucht-

stroom wordt voortgedreven:

De vlammen neemen toe en dryven nader aan.

v. merken, Germ. 271.

De buien dryven aan, en vullen 't ruim der lucht. 341.

— Zegsw. Op een stroowisch komen aandrijven
,

naakt en berooid uit den vreemde komen, om zich

hier te lande neder te zetten. || Die prachtig gekleede

heer is voor eenige jaren op een stroowisch komen
aandrijven.

— Syn. Aandrijven , Aanspoelen. In het eerste is de

beweging rustiger eu gelijkmatiger; het onderstelt een

effenen vloed. Het tweede onderstelt eene bewogene

oppervlakte van het water, waardoor het voorwerp

met meer kracht wordt voortgestuwd. Aanspoelen ge-

schiedt uitsluitend in het water, aandrijven ook in

andere vloeistoffen.

II. Bedrijvend.

Aan in den zin van voortgang of toeneming (34, j).
Htdpw. hebben.

1) In eigenlijken zin.

a) Met levende wezens als voorwerp. Door drij-

ven sneller doen voortgaan, voortdrijven. || Ge zult

de koeien wat moeten aandrijven, anders bereikt ge

de stad niet vóór het poortsluiten.

Cypris met haer zoontje prat

Op den hoogen wagen zat.

Min de voerman dreef de zwaen

,

Die haer voorttrock , wacker aen.

VONDEL 2, 219.

b ) Met levenloozc dingen , die klemmen of sluiten

,

als voorwerp. Door drijven, kloppen of drukken,

vaster doen klemmen of sluiten. || Spijen, bouten

aandrijven. Drijf dien spijker wat aan, hij gaat los.

Als die keil nog wat aangedreven wordt, zal de boom
wel splijten. De pakking om den zuiger is niet genoeg

aangedreven.

— Syn. Aandrijven, Aanzetten. Zie Aanzetten.
2) In figuurlijken zin. Met een persoon als voor-

werp.

a) Met een persoon als onderwerp. Middelen aan-

wenden om iemand tot handelen te bewegen, hem

daartoe aansporen, aanzetten; met het bijdenkbeeld,

dat hij niet door eigen wil, maar door den aandrang

van buiten wordt voortgestuwd. || Iemand aandrijven

om iets te doen. Iemand aandrijven tot kwaad, tot
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wraakneming. Hij heeft dat gedaan op aandrijven van
zijne vrienden. — Dat de treflyksten van Etrurië, uit
zich zelven , oft door {thans op) aandryven der Roomsche
Raadtsluiden

, de weetenschap onderhouden en onder de
huisgezinnen hadden voortgeplant, hooft, Tac. 171.

b) Met eene zaak als onderwerp. Oorzaak zijn dat
iemand iets doet, hem als door een onweêrstaanbaren
drang tot iets bewegen.

|| Eerzucht drijft hem aan.
Hij werd door wraakzucht, door nijd aangedreven.— Ick wensche dat alle d' Ouders met dierghelijcke
neerstigheydt wierden aeughedreven , poirters, Mask.
49. Zo het Noodlot alle stervelingen tot moord en
geweld aandreef, wolff en deken, Burg. 422.

Met allen
,
die

, door deugt en godvrees aangedreven
De waarheit minnen, en in dat geloove leven.

hoogvliet, Abr. 208.

't Gaat wel, ik voel me op nieuws door dichtvuur aangedreven
8PANDAW 8, 33.

— Syn. Aandrijven, Aansporen, Aanzetten, enz
Zie Aansporen.

Afl. Aandrift, aandrijver, aandrijving.
AANDRIJVER, znw. m., mv. -drijvers en

drijveren; verkl. -drijvertje; vr. -drijfster. Van Aan-
drijven. Hd. antreiber.

1) De persoon, die een ander tot zekere handeling
aandrijft of aanspoort.

|| Toen zij aarzelde, was hij
de aandrijver. — Mevrouw Lenting en Mevrouw
Wildschut zijn de voornaame aandrijfsters van haaren
verkeerden stap, wolff en deken, Wïldsch. 5 , 207.

2) Benaming van onderscheidene werktuigen
, zeer

verschillend van vorm en gebruik, doch alle dienende
om iets aan te drijven. Verg. Aandrijven, bedr. 1

,

b).
|| Aandrijvers voor de tuimelaars der geweren , enz.AANDRIJVING

, znw. vr., mv. -drijvingen.
Van Aandrijven. De daad van aandrijven in het al-
gemeen, doch meest in gebruik in de opvatting bedr.
2, a), voor Aansporing tot handelen.

|| Hij behoeft
geene aandrijving, hij zal het wel uit eigen beweging
doen. — De sterkste aandrijvingen tot de nadrukke-
lykst aanbevoleüe christelijke deugden , wolff en de-
ken, mtd.sc//. 2, 167.

AANDRINGEN, onz. en bedr. st. ww. der
Lste kl., met zijn en hebben, drong aan, is en heeft
aangedrongen. Uit Dringen en het bijw. Aan in ver-
schillende opvattingen. Hd. andringen.

I. Onzijdig.

Aan in den zin van richting naar het doel (34 h )

1 )
Eigenlijk. Hulpw. zijn. Voorwaarts dringen in

de richting van iemand of iets. || Op iemand of iets
aandringen. De nieuwsgierige menigte drong zoo sterk
aan dat de plechtigheid niet zonder stoornis afliep
- Als de schare op hem aendrongh, Luc. 5,1.
Ick sie een groot geweld, een krachtigh heyr aendringen.

pees, Tranen 74.

r „ ., ,
°P t gejuich der aengedronge stedeEn alle de gemeent.

vondel 6, 688.
Terwijl uw broeder waeckt , en zit beslommert, daerDe burgers voor de deure, om eerst gehoort te worden
Aendringen dagh op dagh. 8 180
De dijk brak door: het ijs en 't water zwalpt mij na'
Mijn vader vond zijn graf in de aangedrongen baren.

TOLLENS 6, 117.

2) Figuurlijk. Hulpw. hebben. Sterk hij iemand
aanhouden om iets van hem te verkrijgen.

a
)

Bij iemand sterk aanhouden om van hem eene
gunst te verwerven. De gunst wordt dan aangeduid
door een znw. of eene onbep. wijs met het voorz. om.
II Bij iemand om iets aandringen. Om hulp, om on-
derstand aandringen. Onbescheiden om iets aandringen.
Hij heeft vergeefs bij den Burgemeester om dat postje

aangedrongen. Zij hebben zoolang aangedrongen tot
zij hun zin hebben gekregen. — Ik zal niet onbe-
scheiden aandringen om bijzonderheden te mogen wee-
ten, die gij liefst verzwijgt, wolff en deken
Wildsch. 5, 168.

b) Bij iemand sterk aanhouden om hem tot daden
te bewegen. De daden worden aangeduid door een znw
voorafgegaan door het voorz. op.

|| Bij iemand op
iets aandrmgen. Op deugd, goede zeden, ijver, plichts-
betrachting aandringen. Hoe sterk hij aandrong zij
bleef weigeren haren plicht te verzaken. Ik heb al
zoo lang bij hem op betaling aangedrongen. Hij drong
er zeer op aan, dat ik zou overkomen. — Hoe, wat
hamer, dringt hy niet aan op deugd en goede wer-
ken? wolff en deken, Blank. 2, 116.

11. Bedrijvend.
Aan in den zin van voortgang of toeneming ai j)

Hulpw. hebben.

1) Met een persoon als voorwerp. Iemand krachtig
aansporen om iets te doen , hem als het ware naar
de daad toedringen; dus Aandrijven, aanzetten, aan-
vuren.

|| Men moet hem altijd aandringen om iets
van hem gedaan te krijgen.

Hier door is my de geest soo hevig aengedrongen
Dat beide schaemt en vrees zijn uit mijn hert gesprongen.

CAT8 1 , 183.

De dichter. .

.

Van lust en yver aengedrongen,
Dus weits te welden, u ten prijs.

VONDEL, Pofzy 2, 235.

2 ) Met eene zaak als voorwerp . Iets met kracht en klem
aan de aandacht en belangstelling van anderen aanbe-
velen

,
het als 't ware vooruit of op den voorgrond

dringen, opdat men het vooral moge opmerken en
ter harte nemen.

|| Eene zaak sterk aandringen,
krachtige pogingen aanwenden om ze smakelijk te
maken. Een bewijs aandringen, er de volle kracht
van doen opmerken. — Het bewys, dat wel met de
meeste kracht aangedrongen word, v. effen, Speet.
3, 78. Met nadruk aandringende de opmerking, door
mij gemaakt, groen v. pr. Adv. 1, 19.

Afl. Aandranq
, aandringer.

AANDRINKEN, bedr. en onz. st. ww. der
l s'e kl., met hebben: dronk aan, heeft aangedron-
ken. Uit Drinken en het bijw. Aan in verschillende
opvattingen. Hd. antrinken.

I) Bedr. Aan in den zin van figuurlijke aanhech-
ting (34, b). Alleen met uitdrukkingen, 'die een graad
van dronkenschap aanduiden, tot voorwerp; gewoon-
lijk een roes, of wel soortgelijke benamingen uit de
gemeenzame spreektaal, als eene verheuging, eene
laars, een buis enz.

1) Zich eenen roes enz. aandrinken, zich door
drinken dien toestand aanbrengen of bezorgen, zich
in dien toestand brengen, zich dronken drinken.

|| Hij
heeft zich een duchtigen roes aangedronken. Hij had
zich eene lichte verheuging aangedronken, en was wat
opgewonden.

2) Bij uitbreiding: Iemand eenen roes enz. aan-
drinken

, hem in dien toestand brengen door hem voor
te drinken en tot een lustigen dronk op te wekken.
||

De wervers dronken den onervaren jongeling een
roes aan, en lieten hem teekenen. Zij legden het er
op toe, om hem eene kleine verheuging aan te drin-
ken. De vrienden hadden hem eene stevige laars (een
ferm buis enz.) aangedronken.

II) Onz. Aan in den zin van voortgang of toeneming
(34,/). Spoed maken met drinken.

|| Drink wat aan,
we hebben meer te doen.

AANDRUISEN, onz. zw. ww., met hebben:
druiste aan, heeft aangedruist. Veelal met ch ge-
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schreven: aandruischen, doch zie bij Druisen. Uit

Druisen, in de oude beteekenis van vallen, en het

bijw. Aan in den zin van figuurlijke aanraking (34, o).

1 ) Eigenlijk. Tegen iets aan vallen , in tegenover-

gestelde richting van iets anders loopen en er met

kracht of geweld tegen aan stooten of botsen. || Zoo

zag het oog der tijdgenooten het vereenigd geweld

van millioenen vijanden, gelijk een stroom, tegen het

krachteloos Christendom aandruischen, borger, Leerr.

1, 73.

2) Figuurlijk, van zaken gezegd. Lijnrecht tegen

iets aanloopen, er rechtstreeks in strijd mede zijn,

er sterk tegen strijden. || Rechtstreeks, lijnrecht,

vierkant tegen iets aandruisen. Dat druist tegen alle

recht en billijkheid, tegen alle gezonde beginselen,

tegen alle menschelijk gevoel aan. Een verhaal, dat

tegen alle waarschijnlijkheid aandruiste. — Een stel-

ling, die tegen het gebod van den Schepper vierkant

aandruischt, wolff en deken, Blank. 3, 6. Een
Godsdienst, aandruischende tegen de heiligste vooroor-

deelen, v. d. palm, Bed. 1, 141. De bevelen, die

hem zijn opgelegd, en menigmaal tegen zijne oogen-

blikkelijke neigingen en genoegens aandruischen, Sal.

4, 111. Iets waartegen... elke onbevooroordeelde

wereldaanschouwing . . . aandruischt, v. oosterzee,
Leo. v. Jez. 1, 34 6.

AANDRUKKEN, bedr. en onz. zw. ww., met
hebben: drukte aan, heeft aangedrukt. Uit Drukken
en het bijw. Aan, beide in verschillende opvattingen.

I) Bedr. Drukken in de gewone opvatting van
duwen, en Aan in den zin van bereiking van eene

plaats (34, e). Iets door drukken of duwen voortbe-

wegen, totdat het tegen iets anders stuit, totdat het

aan is. Hd. andrücken.
|

Die koffer is zoo vo!, ik

kan hem niet toekrijgen ; och , druk gij het deksel wat aan.

II) Onz. Drukken in de opvatting van Door mid-

del der drukpers vermenigvuldigen, en Aan in den zin

van voortgang of toeneming (34, j). Spoed maken
met drukken. Hd. andrücken, ofschoon in verschillende

beteekenis. || Gij ztilt hard moeten aandrukken, de

biljetten moeten heden rondgedeeld worden.

Afl. Aandrukking.

AANDUIDEN, bedr. zw. ww., met hebben:

duidde aan , heeft aangeduid. Uit Duiden en het bijw.

Aan in den zin van richting naar het doel (34, h).

1) Eigenlijk. Met een persoon als onderwerp.

o) Door wijzen het voorwerp kenbaar maken, dat

men bedoelt , maar uit de verte en minder duidelijk

dan door Aanwijzen wordt uitgedrukt. || Hij duidde

mij in de verte den toren aan, dien ik echter moei-

lijk onderscheiden kon.

b ) Eene zaak of eenen persoon kenbaar maken door

het opgeven van herkenningsteekenea.
||

Ik zal u

het huis aanduiden: het is wit, en staat over de kerk,

naast een tabakswinkel. Kunt gij mij den man niet

aanduiden ? Ja wel ; hij heeft een blau'.ven rok aan

,

en spreekt op dit oogenblik met een soldaat.

— Syn. Zie Aanwijzen.
c) Een denkbeeld te kennen geven door woorden

of uitdrukkingen, die het niet rechtstreeks beteeke-

nen , maar het toch door beeldspraak of toepassing

genoegzaam duidelijk kenbaar maken. || Wij noemen. .

.

menigmaal iets hemeUch ,.. . om daarmede iets zeer

genoegelijks aan te duiden, V. p. palm, Sal. 2,432.
Het Hollandsch spreekwoord , waarmee wij gewoon
zijn de dwaasheid aan te duiden van hem , die enz.,

2, 9. Om het denkbeeld van geluk aan te duiden,

gebruiken wij in onze taal eene menigte van woorden

,

enz., 2, 272. In alle talen gebruikt men de fignnr

der verkleining {Litotes
) , waardoor men het mindere

zegt, om het meerdere aan te duiden, 4, 280. Dit

beeld, waarvan de Dichter gebruik maakt, om de

werking des lichts op de zigtbare voorwerpen dezer

aarde aan te duiden , Red. 1 , 66.

— Syn. Zie Uitdrukken.
2) Overdrachtelijk. Met eene zaak als onderwerp.

a) Het bestaan van iets liewijzen. || Zijne fiere hou-
ding duidt trots aan. Alles in dat land duidt ontevreden-

heid aan. Alles duidde aan, dat men eeuen opstand vreesde.— Haare oogen duiden haar verstand aan , wolkf en

deken, Wildsch. 4, 341. Terwijl de mond die geslo-

tenheid nog niet heeft, waarmede bevredigde leerlust en

bevatting aangeduid worden , geel, Ond. en Phant. 115.

b ) Kenbaar maken , te kennen geven , hoedanig

iemand of iets is. || Zijne kleedintr, houding en spraak

duidden den verwaanden zot aan. — Dat alle men-
schen stikziende worden, als de mode dit in zwang
brengt,. . . en dit den welopgevoeden man moet aan-

duiden, WOLFP en DEKEN, Blank. 2, 78.

c) Te kennen geven, beteekenen; van woorden en

uitdrukkingen gezegd, t. w. wanneer het niet de

eigenlijke of grondbeteekenis betreft, maar den zin

waarin zij in beeldspraak of toepassing of in een bij-

zouder geval genomen worden. || Het woord hard-

nekkigheid duidt een onverzettelijk karakter aan.— Be-
vatten duidt aan, dat de zaak voor ons verstand niet

te groot is, weiland, Syn. 1, 246. Allen (al deze

woorden) duideu dezelfde hoofdzaak aan, slechts met
afwisselende bewoordingen, v. D. palm, Sal. 8, 113.
— Syn. Zie Beteekenen.
Afl. Aanduiding.

AANDURVEN, bedr. onreg. zw. ww., met
hebben : durfde aan en dorst aan , heeft aange-

durfd. Uit Durven en het bijw. Aan in den zin

van eigenlijke of figuurlijke aanraking (34, a).

1 ) liet een persoon als voorwerp. Den moed heb-

ben om iemand aan te tasten of te bestrijden, hetzij

in lichamelijken hetzij in geestelijken strijd, hem dur-

ven bestrijden. || Gij zijt sterk, en toch durf ik u

aan. Durft gij hem aan? ik niet. In een pennenstrijd

durft hij hem aan. — Dat ik toeh by Oom Edeling,

dien je immers zelf niet eens aandurfde, zou aanhou-

den, wolff en deken, Blank. 1, 81.

2) Met eene zaak als voorwerp.

a) Den moed hebben om eene zaak te ondernemen,

haar durven aanvatten om ze ten uitvoer te brengen.

|| Daar er weinig kans was om te slagen, dorst hij

de zaak niet aan. Geen advocaat dorst het proces aan.

Hoe 't aangedurfd ! is 't niet te veel , o God

!

bogaers, Flor. Night. 7.

b) Schertsend, van spijs of drank. Durven aannemen

om op te eten of te drinken; vooral met de ontken-

ning : niet aandurven.
1

1 Durft ge nog een vischje aan ?

Mag ik u om eene kleinere portie verzoeken? ik durf

zou'n groot stuk niet aan. Toen de pokel aan hèm
kwam, dorst hij hem niet aan. Hij durft wat aan!

AANDUWEN, bedr. zw. ww., met hebben:

duwde aan , heeft aangeduwd. In de volkstaal -dou-

wen. Uit Duwen en het bijw. Aan in den zin van

bereiking van eene plaats (34 , e). Iets Duwend voort-

bewegen, totdat het de juiste plaate bereikt heeft;

verder voortduwen tot aan een bepaald punt. || Die

balk moet nog wat meer vooruit, duwt hem wat aan.

AANDWEILEN , bedr. zw. ww., met heb-

ben: dweilde aan, heeft aangedweild. Uit Du

en het bijw. Aan in den zin van aanvulling van het

ontbrekende (34,/). Door dweilen schoonmakeu; t. w.

voor zoover het nog noodig is om een voldoenden

staat van reinheid te bereiken, in tegenstelling van

Dweilen, dat eene geheele reiniging te kennen geeft.

|| Heeft de meid den gang al aangedweild?

AANDWINGEN, bedr. st. ww. da 1><- ti-

met hebben: dwong aan, heeft aangedwongen . Uit

Dwingen en het bijw. Aan in den zin van figuurlijke
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aanhechting (34, b). Dwingen of noodzaken iets aan

te nemen. || Als hem boode op boode 't geloof aan-

dwong (hem noodzaakte die tijding te gelooven),

werd hem 't verdriet te maghtigh, hooft, N. H.
249. Ook is 't geloof geen ding dat men yemandt
aandwingen kan, Henr. d. Gr. 22. Datmen yemant
aandwingt, dat heeftmen noodtsakelijck ende tegen

sijn wille. . . Wat aanghedwoiighen wert, dat machmen
(kan men) niet weygheren , maar moetmen onvermij-

delijck hebben, coornhert 1, 350, u°. 67.

Aanni. Het woord was reeds in 't mnl. bekend,
doch is thans in onbruik geraakt. Het verdient echter

te herleven. Het is volkomen zuiver gevormd , ter-

stond voor elkeen verstaanbaar, en zou eene wezen-

lijke behoefte vervullen ; want geen ander woord drukt

het denkbeeld even juist uit. Opdringen is niet bet-

zelfde: dringen is zwakker dan o'vingen en onderstelt

nog de mogelijkheid van weigering, die bij dwingen
geheel wegvalt.

AANEEN, bijw. van toestand, met den klem-

loon op één: aaneen. Uit bet telw. Een, als zclfst.

gebezigd in den. zin van elkander (zie bij Een), en
het voorz. Aan in verschillende opvattingen. Hd.
anein , eertijds in gebruik nevens het meer gewone an
einander (grimm, D. Il'tb. 1, 318).

In het algemeen is aaneen de aanduiding van den
toestand van vereenigd of één zijn van twee of meer
dingen; doch op twee wijzen opgevat: hetzij als wer-
kelijke onderlinge verbinding en vasthechting, hetzij

als bloote wederzijdsche aansluiting en aanraking of

als onmiddellijke nabijheid.

Aaneen verschilt dus van het bijw. aan, in den
zin van aanhechting (34, b) , door het denkbeeld,
dat er eene werkelijke of schijnbare eenheid bestaat of

ontstaat , hetgeen bij aan niet het geval is. Bij aaneen
worden de vereenigde dingen gelijkelijk in de gedachte

opgenomen en gelijk geacht; bij aan wordt het eene

als aanvoegsel beschouwd, het andere als hoofdzaak,
die dikwijls verzwegen wordt. Men lascht, als één
balk te kort is , twee balken aaneen , en beide wor-
den van gelijke waarde gedacht; doch men bindt eeneu
leiboom aan, d. i. aan iets (eenen muur, eene schut-

ting enz.) , dat niet behoeft genoemd te worden , maar
van geheel anderen aard is dan de boom.

1) Aan in den zin van aanhechting of verbinding

(§ 7). Toestand van werkelijk samengehecht of ver-

bonden te zijn. || De letters van een zelfde woord be-

hooren aaneen geschreven te worden. In de meeste

kogelvormen worden een aantal kogels te gelijk en

aaneen gegoten ; later scheidt men ze vaneen.

Deze betcekenis heeft aaneen in de samenstellingen

met ww. die een verbinden te kennen geven , als in

aaneenbinden , -knoopen , -lijmen, -nagelen enz.
j|

Knoop deze twee touwtjes aaneen. Als ée'ne lat niet

lang genoeg is, bind er dan twee aaneen.

2) Aan in den zin van aanraking of onmiddellijke

nabijheid (§ 1 en 9). Toestand van onderlinge aan-

sluiting , a) van lichamelijke voorwerpen in de ruimte

;

b) van tijdruimten.

ff) In de ruimte, van stoffelijke voorwerpen. On-
middellijke aansluiting of nabijheid zonder aanmerke-
kelijke tusschenruiniten. || De mannen stonden, de

vrouwen zaten in twee rijen , dicht aaneen , d. i. met
geringe fiisschenruimte. De turven stonden wel over-

eind , maar te dicht aaneen om goed te kunnen
drogen.

Ook in samenstellingen met de ww. die een plaat-

sen in de ruimte, maar gecne verbinding uitdrukken,

als aaneenplaatsen , -leggen, -zetten, heeft aaneen
deze beteekenis. || Bij gebrek aan eene groote tafel

had men verscheidene kleine tafeltjes aaneengeplaatst

,

d. i. elkander rakende en zonder tiisschenruimte. De

jongen scheurde de plaat middendoor en legde toen

de stukken netjes aaneen.

b) In den tijd , van tijdruimten , als jaren , maan-
den

, dagen enz. Onafgebroken samenhang , zonder
eenige tusschenpoozen. Aaneen volgt steeds onmiddel-
lijk op de benaming der soort van tijdruimte.

|| Hij
heeft acht dagen aaneen rustig te huis gezeten. Dat
garnizoen heeft jaren aaneen te A gelegen. Zij kan
uren aaneen op hetzelfde voorwerp zitten te staren. —
Dat hunne overbuuren maanden aan één . . . geplaagd
zyn geweest enz., wolff en deken , Blank. 2, 20.

Aaneen werd vroeger, even als de andere voorzet-
sels in verbinding met één, veelal in twee woorden
geschreven (aan een). Te recht evenwel heeft men
later de schrijfwijze aaneen (bijeen, dooreen enz.) in-

gevoerd , want de beide woorden maken te zamen eene
eenheid uit. Zie bij Een.

Ook het verbinden van aaneen met de werkwoorden

,

waarvan het de bepaling uitmaakt, is eerst later in

zwang gekomen. Lang bleef men schrijven aaneen
hechten enz. Doch te recht heeft men sedert ingezien

,

dat het verbinden tot één woord volstrekt noodzakelijk

is, om de eenheid van het begrip zichtbaar voor te

stellen. Men schrijft dus aaneenhechten enz. Zie ook
daarover bij Een.
Aaneen kan alleen dan op zich zelf, buiten samen-

stelling, voorkomen, als het öf van den tijd gebezigd

wordt in den zin 2 , b) , öf dient ter nadere bepaling
van ww., die hetzij een vervaardigen beteekenen,
hetzij reeds op zich zelve eene bepaalde wijze van zijn

in de ruimte uitdrukken , t. w. staan , zitten , liggen

,

hangen , in hunne eigenlijke volle beteekenis genomen.
Doch ww., die op zich zelve alleen te kennen geven
het brengen of het zijn in een toestand, die vol-

strekt eene bepaling behoeft, worden met aaneen sa-

mengesteld. Zoo moet men de letters van een zelfde

woord aaneen schrijven; t. w. ze zóó schrijven (d. i.

maken), dat zij aaneen of ongescheiden zij»; maar
de parels aan een snoer moet men aaneenrijgen , d. i.

door middel van rijgen ze tot eene eenheid verbinden.

Zoo worden de beelden eener zelfde groep dikwijls

aaneen gegoten, d. i. bij het gieten zóó vervaardigd,

dat zij terstond eene eenheid uitmaken ; doch van twee

hardsteencn kan men zeggen, dat zij aaneengegoten
worden, wanneer men de ijzeren ankers ter verbinding

met gesmolten lood bevestigt. In eene te volle school

moeten de leerlingen te dicht aaneen zitten; maar
geheel iets anders is het als men zegt, dat de eieren

van padden en kikvorschen aaneenzitten.

Aaneen vormt derhalve samenstellingen

1) met de ww., die het begrip uitdrukken:

o) Van een werkelijk verbinden, als aaneenbinden,
-boeien, -flansen, -haken, -hechten, -ketenen, -klin-

ken, -knoopen, -lasschen, -lijmen, -naaien, -nagelen,

-plakken, -schakelen , -sluiten, -snoeren, -soldeeren,

spijkeren, -strikken, -wellen, -zetten (naaien).

b) Van een plaatsen of een zijn in de ruimte , wan-
neer de beteekenis der grondww. in de samenstelling

nagenoeg uit het oog verloren of overdrachtelijk ge-

nomen wordt, als aaneenleggen , plaatsen, -zetten

(doen staan); aaneenblijven , -liggen, -staan, -zijn,

-zitten.

— Alle samenstellingen van aaneen met ww. zijn

scheidbaar: bind aaneen, bond aaneen , aaneengebon-

den, aaneen te binden enz.

2) met znw. en bnw., afgeleid van bovengenoemde

WW., als aaneenhechiing , -schakeling enz., aaneen-

geschakeld, -gesloten enz. Zoo ook aaneengeboren

,

van geboren , deelw. van het verouderde ww. beren

,

dragen, hier te kennen gevende, dat de verbinding

van twee of meer jongen in of door de dracht heeft

plaats gehad.
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Sj n. Aaneen , Aan elkander of— Malkander, Samen
of Te zamen. (Verbinding). — Aaneen en aan elk-

ander zijn steeds synoniem en verschillen alleen in

zooverre als het onderscheid tusschen één en elkander

medebrengt. Zie bij Ken. Bij aaneen wordt meer ge-

dacht aan de vereeniging, die de verbonden dingen

uitmaken , bij aan elkander meer aan elk der dingen

,

waaruit de vereeniging bestaat. Aaneen wordt daarom
gebezigd , waar bet denkbeeld van eene eenheid aan-

wezig is; aan elkander, waar de dingen gedacht

worden op zich zelve te blijven voortduren. Men brengt

twee menschen aaneen, als men oorzaak is dat zij

een paar worden ; men brengt ze aan elkander , als

men maakt , dat zij twist krijgen of handgemeen wor-

den , waarbij ieder op zich zelf handelend blijft. Lande-

rijen heeten aaneen te liggen , wanneer zij als ééne uit-

gestrektheid worden voorgesteld ; doch zij grenzen niet

aaneen , maar aan elkander, omdat grenzen niet alleen

afscheiding, maar ook wederzijdsche betrekking en

dus individueel bestaan onderstelt. De manschappen
die een gelid , de personen die eene rij uitmaken , staan

aaneen; maar een hunner, doelende op den toestand

van zich zelven en zijnen buurman , zal tot dezen zeg-

gen: wat staan uij dicht aan elkander! In sommige

talen schrijft men niet slechts de letters van een zelfde

woord aaneen (tot één woord), maar ook de woorden

aan elkander, die desniettemin afzonderlijke woorden

blijven. Men kan van twee gevangenen zeggen , dat

zij aaneen of aan elkander geboeid zijn ; doch wil

men het belemmerende van hunnen toestand doen uit-

komen, dan zal men aan aaneen de voorkeur geven.

— In samen treedt het begrip van de eenheid, die

door de verbinding ontstaat, nog meer op den voor-

grond dan bij aaneen. Bij het laatste kan de vereeni-

ging eene bloot uiterlijke zijn , of slechts over eene

geringe oppervlakte plaats hebben ; samen geeft inner-

lijke eenheid , of althans vereeniging over eene grootere

uitgebreidheid te kennen. De werkwoorden, die eene

wijze van aanhechting uitdrukken, welke alleen de

oppervlakte raakt , worden uitsluitend met aaneen , niet

met samen verbonden : men zegt aaneenhaken , -klinken

,

-nagelen, -schakelen, -soldeeren, -spijkeren enz., niet

samenhaken enz. Twee banden zijn ötfM££Mgevlochten

,

wanneer zij zoodanig aan elkander gevlochten zijn,

dat zij te zaracn slechts éénen langeren band uitma-

ken ; maar wanneer het vlechtwerk zoodanig is , dat

uit beide banden eene werkelijke eenheid is ontstaan;

dan eerst zijn zij MM«zgcvlochtcn. Twee hoornen zijn

rt<zn<YKgegroeid , wanneer een gedeelte van beider stam

vcreenigd is; maar «amragegroeid zijn zij alleen, wan-
neer zij zich geheel in en door elkander heen gestren-

geld hebben. Bindt men latten met de uiteinden aan

elkander, dan zijn zij «raBffBgcbonden ; maar veree-

nigt men ze over de volle lengte, zoodat er een bun-

del ontstaat, dan zijn zij jamragebonden. Aaneen
houdt dus het midden tusschen aan elkander en samen.

Bij aan elkander denkt men aan de afzonderlijke dee-

len die verecnigd zijn ; bij aaneen aan de vereeniging

der deelen ; bij samen aan de eenheid , die uit die ver-

eeniging is ontstaan. Aan elkander en samen verschil-

len dus veel , en zijn onderling alleen als synoniem te

beschouwen om de betrekking, waarin beide staan tot

den tusschenterm aaneen.
— Aaneen , Opeen. (Aansluiting in de ruimte). —

Opeen, wanneer het niet in den zin van boren elkan-

der, maar in dien van aansluitend gebezigd wordt en

dos synon. is van aaneen, verschilt van het laatste

alleen daardoor , dat het de aansluiting als onbehoor-
lijk of lastig kenmerkt, een bijdcnkbeeld dat in aaneen
niet ligt. In eene te druk bezochte school zitten de

kinderen zoo opeen. De aanschouwere stonden opeen

en verdrongen elkander. Daarentegen: Ofschoon de

manschappen vrij dicht aaneen stonden, hadden zij

ruimte genoeg om zich te beui

— i 'ifereen. (Aansluiting in den tijd

Aan drukt verbinding uit, achter opvolging. ./

stelt dus den duur van bet geheele tijdsverloop als

onafgebroken , als eene eenheid voor ; ael

verdeeld in afzonderlijke tijdruimten , als eene opvol-

ging van gelijksoortige deelen. Wie sinds lang ge-

woon is jaarlijks een reisje te doen, heeft da! jaren

achtereen gedaan : ieder jaar kwam die tijd op nieuw
terug. Maar wie geene behoefte aan reizon had, heeft

jaren aaneen een huiselijk leven geleid: de reeks van

jaren, door geene uitstapjes afgebroken, vloeide voor
hem ineen. Daarom is aaneen ook gepaster, waai- do

tijd bij aangename gewaarwordingen snol vervliegt;

achtereen, waar bij langzaam voortkrnipt bij verdrie-

tige ervaring. Men zit uren achtereen te wachten ,

en telt als 't ware de oogenblikken; maar men zit

uren aaneen in gedachten verzonken , en het is alsof

die tijd een oogenblik ware geweest. Weken achtereen

ligt de zieke te bed , de eene week vóór en de andere

na; maar een gezegend echtpaar leefde jaren aaneen
in ongestoord geluk, en heeft aan geene afscheiding

der opeenvolgende tijdperken gedacht.

In de boven aang. plaats van wolff en tilken

ware maanden achtereen gepaster geweest dan

aaneen.

AANEENBEHOOREN , onz. zw. n , mei

hebben: behoorde aaneen, heeft aaneenbehoord lit

Aaneen in de beide opvattingen, als verbinding en als

aansluiting (1 en 2, a), en Behooren in den zin van

moeten zijn (in zekeren toestand). Van twee of meer
dingen, hetzij door een mv., hetzij door een collectief

uitgedrukt. Aaneen moeten zijn, bestemd zijn om aan

elkander verbonden te wezen of aan te sluiten. I| Deze

twee stukken behooren aaneen. Dit alles behoort aaneen.

AANEENBINDEN, bedr. st. «•». dor l«te

kl., met hebben: bond aaneen

,

m

heeft aaneengebonden.
Dit Binden en Aaneen in den zin van verbinding (1).

Door binden vereenigen. || Men bereikte het dak van

het brandende huis, door twee ladders aaneen te bin-

den. De twee booswichten werden stijf aaneengebonden.

Aanm. Ten onrechte is door sommigen , in plaats

van aaneenbinden of verbinden, dat nagenoeg het-

zelfde beteekent, het uit beide vereenigde aaneenver-

binden gebezigd , als b. v.

:

't Is onder dit geboomt d,u Vemu menigmaalen
Twee harten, eensgezind, verbonden heeft aaneen.

HÜYDEOOPER , Gei. 11.

Het voorv. ver- en aaneen hebben gelijke kracht:

aaneeiwerbinden is dus eene hinderlijke tautologie.

Afl, Aaneenbindina.

AANEENBLIJVEN , onz. rt. ww. der 5de

kl., met zijn: bleef aaneen , il een, is aau-
eengebleven. Uit Aaneen in de beide opvattingen, als

verbinding en als aansluiting (1 en 2, a) . en /

in den zin van voortgaan in zekeren toestand te zijn.

Van twee of moor dingen. Voortgaan aaneen te zijn.

|| Maak dat niet los, het moet aaneenblijven. Uwc
lijm deugt niet ; de stukken zitten nu wol aaneen

,

maar zullen niet lang aaneenhltjven.

AANEENBOEIEN, '

bedr. zw. ww.. mei
hebben: boeide aan,',,,, heeft aaneengeboeid. 1'ii

Boeien en Aaneen in den zin van verbinding (1).

Door middel van boeien aan elkander sluiten.

1) Eigenlijk, van gevangenen. || IX- misdadigers
werden aaneengeboeid naar do strafplaata gevoerd.

2) Overdrachtelijk. || Twee harten, door de liefde

aaneengeboeid.

*>yn, Aaneenboeien , A \en, Aanecnkluis-
teren, Aaneenkoppelen. Zie bij Koppelen.

Afl. Aaneenboeiing
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AANEENBREIEN , bedr. zw. ww., met heb-

ben : breide aaneen , heeft aaneengebreid. Uit Breien

en Aaneen in den zin van verbinding (1). Door
breien aan elkander hechten. || Het werk is af, maai-

de einden moeten nog aaneengebreid worden.

AANEENBRÈNGÉN, bedr. onreg. zw. ww.,

met hebben: bracht aaneen, heeft aaneengebracht.

Uit Aaneen in de beide opvattingen , als verbinding

en als aansluiting (1 en 2, aj, en Brengen in den

zin van plaatsen.

1 ) Aaneen in den zin van aansluiting (2, a). Van
twee of meer dingen : Ze zóó plaatsen , zóó aanbren-

gen , dat ze aan elkander sluiten , dat er geene tus-

schenruimte overblijft. || Dat lofwerk zou nog fraaier

zijn , indien die twee krullen aaneengebracht waren

,

elkander raakten.

2) Aaneen in den zin van verbinding (1).

a ) Eigenlijk , van twee of meer levenlooze voorwer-

pen. — Ze aan elkander verbinden, onverschillig door

welke wijze van bewerking. Ongeveer hetzelfde als

aaneenheehten (zie ald.
) ; doch met dit verschil , dat

in aaneenbrengen het begrip van de plaats , waar de

verbinding geschiedt, op den voorgrond treedt, ter-

wijl in aaneenheehten de verbinding zelve het hoofd-

begrip is. || Deze twee stukken hebben losgelaten , breng

ze weder aaneen (zoodat elk stuk weder op de juiste

plaats kome).

b) Figuurhjk, van een jonkman en eene jongc-

dochter gezegd. Gemeenzame, min of meer afkeurende

tütdrukking voor : Ze tot elkander brengen , veroor-

zaken dat zij een paar worden , dat zij zich met elk-

ander door verloving of huwelijk vereenigen. || Zij

tracht haren zoon en dat rijke meisje aaneen te bren-

gen. Wie heeft die twee uiteenloopende karakters aan-

eengebracht?

AANEENFLANSEN, bedr. zw. ww., met
hebben \ flanste aaneen , heeft aaneengeflanst. Uit
Flansen en Aaneen in den zin van verbinding (1).

Losjes en slordig aan elkander hechten. Eigenlijk en

overdrachtelijk. || De schrijver heeft eenige onsamen-
hangende voorvallen tot e'én verhaal aaneengeflanst.

Geen huizen ligt van riet gevlogten, en aan een

Geflanst met klei en mosch, maar liegt gevormd van steen.

KOOLAABT—HOOFMAN 8.

Wie zich verlustige in 't aeneengeflanst gesnabbel.

nolet de bb. Zwart op wit 40.

AANEENGEBOREN, bnw., uit hoofde der

absolute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Uit Aan-
een in den zin van verbinding (1) en het verl. deelw.

Geboren, dat hier echter niet bepaald op de geboorte

alleen ziet, maar op de geheele dracht. Van twee of

meer dierlijke wezens. In de dracht aan elkander ge-

groeid en aldus geboren. || Twee aaneengeboren kal-

veren. De twee aaneengeboren Siameesche broeders.

AANEENGESCHAKELD, bnw., uit

hoofde der absolute beteekeuis zonder trapp. v. vergel.

Het verl. deelw. van Aaneenschakelen (zie ald.), als

benaming van hoedanigheid opgevat. Zoodanig tot een

geheel of tot eene reeks verbonden , dat de deelen (die

ondersteld worden meer dan twee te zijn) , als de scha-

kels eeuer keten , elkander geregeld opvolgen en zonder

tusschenruimten aan elkander sluiten. Eigenlijk en

overdrachtelijk.

— Krijgsw. Aaneengeschakelde linién (van ver-

schansingen), liniën die een samenhangend geheel uit-

maken, zonder tusschenruimten. 1 Aaneengeschakelde

liniën bieden weinig gelegenheid tot uitvallen aan.

— Wisk. Aaneengeschakelde evenredigheid , eene

evenredigheid die uit meer dan twee redens bestaat.

Het begrip van samenhang treedt hier min of meer

naar den achtergrond , terwijl dat van veelheid der

deelen het hoofddenkbeeld wordt. Verg. Aaneenscha-

keling 2). || In eene aaneengeschakelde evenredigheid

staat de som der voorgaande termen tot de som der

volgende, gelijk een voorgaande term tot zijn vol-

genden.

— Meestal, in overdrachtelijken zin, van eene redo

gezegd, waarbij vooral het denkbeeld van de juiste

volgorde der leden op den voorgrond staat. || Eene

aaueengeschakelde bewijsvoering. Eene geschiedenis be-

hoort een aaneengeschakeld verhaal te zijn ; anders is

zij niet meer dan eene kroniek. — (De dichtkunst)

verheft zich in stoute aaneengeschakelde allegoriën,

v. n. palm, Bed. 1 , 37.

— Bij uitbreiding in 't algemeen, voor: Onafge-

broken, onophoudelijk voortgaande in geregelde op-

eenvolging van gelijksoortige deelen:

Ach ' heel mijn leven was aan één geschakeld lijden !

BILD. 11, 487.

AANEENGESLOTEN, bnw., uit hoofde der

absolute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Het verl.

deelw. van Aaneensluiten (zie ald.), als benaming van

hoedanigheid opgevat. In de wapenkunde. Van ruiten

gezegd, die elkander met de hoekpunten der stompe

hoeken raken (fr. accolé), in tegenstelling van Aan-
stootend, d. i. elkander rakende met de hoekpunten

der scherpe hoeken (fr. abouté). || In zilver vijf aan-

eengeslotene spitsruiten van keel.

AANEENGROEIEN, onz. zw. ww., met

ziJ7i : groeide aaneen , is aaneengegroeid. Uit Groeien

en Aaneen in den zin van verbinding (1). Zich door

groeien vereenigen , aan elkander vastgroeien. Van hoo-

rnen gezegd ; of van twee of meer lichaamsdeelen , die

gescheiden zijn , doch op normale of pathologische

wijze zich aan elkander vasthechten. || Die twee hoo-

rnen zijn aaneengegroeid. De verschillende stukken

,

waaruit een wervel vóór de geboorte bestaat, groeien

later aaneen.

Afl. Aaneengroeiing.

AANEENGROEIING, znw. vr., zonder

mv. Van Aaneengroeien. Het aan elkander vastgroeien

van boomen of lichaamsdeelen. || Er heeft aaneen-

groeiing plaats tusschen de vingers.

AANEENHAKEN, bedr. zw. ww., met

hebben : haakte aaneen , heeft aaneengehaakt. Uit

Haken en Aaneen in den zin van verbinding (1).

Twee of meer voorwerpen verbinden , door de daarvoor

bestemde haken van het eene in de oogen of kram-

men van het andere te brengen. || Men haakte spoe-

dig nog eenige wagens aaneen, die daarop aan den

trein bevestigd werden.

AANEENHANGEN, onz. st. ww. der 7<*e

kl., met hebben: hing aaneen, heeft aaneengehangen.

Uit Rangen en Aaneen in den zin van verbinding (1).

1) Eigenlijk, van twee of meer stoffebjkc voorwer-

pen, waarvan het eene aan het andere hangt. Verbon-

den zijn , doch zóó dat de verbinding slechts in wei-

nige punten plaats heeft. ||
Hij scheurde een pand

van zijn rok, zoodat de stukken ter nauwer nood nog

aanecuhingen.

2) Overdrachtehjk , van onstoffelijke zaken. Een ge-

heel uitmaken, waarvan de deelen hijeenbehooren en

behoorlijk verbonden zijn. |]
Dat verhaal is verdicht,

het hangt niet aaneen. Zijne redevoering hing volstrekt

niet aaneen.

— Zegsw. Dat hangt aaneen als droog zand, die

redeneering bestaat uit onsamenhangende gedachten. —
Hij hangt van leugens aaneen, eig. hij maakt eenge-

heel uit, dat uit leugens bestaat, dus: Hetgeen hij

zegt, is gewoonlijk een leugen.

AANEENHECHTEN, bedr. zw. ww., met

hebben: hechtte aaneen, heeft aaneengehecht. Uit

Hechten en Aaneen in den zin van verbinding (1).

1) Eigenlijk, van twee of meer levenlooze voorwer-
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pen. Ze aan elkander verbinden , of de gescheiden

deelen Tan een reilde voorwerp hcreenigen , onverschil-

lig door welke wijze van bewerking, hetzij duor lij-

men , plakken , naaien , of hoe dan kAli-

tmtlRon. || Twee lappen aaneeuhechten . Al- Jiu

drie strooken linnen aaneengehecht zijn , zal het wind-

sel lang genoeg wezen.

soete woordjes

,

Aaneen gehecht met koordjes
Van xyde en van duwt-rl.

uiïUECoea», Gtd. 1M.

2) Uverdrachtelijk. Twee of meer personen door

overeenstemming in beginselen, gevoelens, neigingen

eux , aan elkander gehecht maken. || Gelijkheid van

behangen hecht hen aaneen. — Onzer beider liefde

voor deeze brave Vrouw heeft ons nader aan een ge-

hecht, woLJf en deken, Burg. 155.

Af I. Aaneenhechting

.

AANEENHOÜDEN, bedx. en onz. onreg.

st. vrw. der 7 de kl., met hebben: houdt aaneen,

hield aaneen, heeft aaneengehouden. Uit Houden en

Aaneen in de beide opvattingen , als verbinding en aL-

aansluiting (1 en -

Ij Bedr. Vereenigd doen blijven.

a) Twee aan of tot elkander gebrachte voorwerpen
in dien stand vasthouden.

|| WiM _• .; de gebroken

stukken aaneenhuuden , dan zal ik ze vasthechten.

b) Aan elkander gehechte voorwerpen verbonden

doen blijven.
| Het zit nu wel weier vast, maar met

lijm alleen zult gij dat nooit aaneenhoud

II; Oom, Vereenigd of in zijn geheel blijven (eig.

srf self vereenigd houden), zich niet scheiden. ||

Dat houdt niet lang aaneen, het zal spoedig losgaan.

Wat nevel hield aan een , dit-n hij uit een wou rag
tollexs S, 163.

— Van aaneenhottden in dezen zin vormde HOOPT
het bnw. aaneenhoudend , dat hij van land bezigt,

ter vertaling van continentes terrae. || Halt de dunne
kil , tussen 't eilandt en de Gcrmaaneu , schyu van

aaneenhoudeudt landt eemaakt, Tac. 181.

AANEENKETENEN, bcdr. zw. ww., met
hebben: telende aaneen, heeft aaneengeketend. Uit

Ketenen en Aaneen in den zin van verbinding (1).

Door middel van ketenen aan elkander sluiten.

1) Eigenlijk, van gevangenen. || In het bagno zijn

de boeven twee aan twee aaneengeketend.

2) Overdrachtelijk. || Twee harten, door de liefde

aaneengeketend.

*»n. Aaneenketenen, Aaneenboeien, Aaneenkluis-

teren, Aaneenkoppelen. Zie bij Koppelen.
Afl. Aaneenketemng.

AANEENKEÏENING, znw. vr.,mv. -ke-

teningen. Van Aaneenketenen.

1) De daad van aaneenketenen. Het aaneenketenen.

|| De aaneenketening der gevangenen liep spoedig genoeg

af, zoodat er geen ontkwam.
Kerdrachtehjk. Hetzelfde als Aaneenschakeling 2);

doch in dezen zin weinig in gebruik. || Eene aaneen-

keteninge van onverwagte gevallen , o. z. van ha-
ren. Geuten, bl. 190.

AANEENKLAMPEN, bedr. zw. ww, met
hebben : klampte aaneen , heeft aaneengeklam.

Klampen en Aaneen in den zin van verbinding (1 ).

Van twee of meer stukken hout , als planken ,
platen

,

balken enz. Ze door middel van een of meer klampen
verbinden. || Dat schoolbord bestaat uit drie aaneen-

geklampte planken.

Ift. Aaneenklamping.

AANEENK.LEVEN, onz. zw. ww., met
hebben: kleefde aaneen, heeft aaneengekleefd. L'it

Kleven en Aaneen in den zin van verbinding (1 ).

Van twee of meer voorwerpen. Aan elkander vastkle-

ven. || Zijne Tingen waren met pek bemorst en kleef-

den aaneen. Die stukken hebbeu lang aaneengekleefd,

maar ik heb ze eindelijk i

\aiim. u kleven ook als bedr. ww. voor-

komt, i.- het toch in Je spreektaal al.- zoodanig ver-

ouderd. Daarom is aaneenkleven als bedr. ww. niet

••enplakken of -lijmen.

AANEENKLINKEN, bedr. -t". ww. der

latt kl., niet hebben: klonk aaneen, heeft aaneenge-

klonken. Dit Klinken en Aaneen in den zin van rer-

binding (1). Van twee of meer -tukken ijzer, als pla-

ten, boeien enz. Ze met ecu of meer klinknagcls of

bouten verbinden. || De verschillende stukken der

ijzeren brug werden met bouten aancengeklonken.

— In overdrachtelijke toepassing. || Den tweden

Caesar , die de boejen van 't Koomsche volk vaster

aan een klonk, v. miv V fcl. 3, 47.

AANEENKLUISTEREN, bedr. iw.ww.,
met hebben : kluisterde aaneen , heeft aaneengekluis-

terd. Uit Kluisteren en Aaneen in den zin van ver-

binding (1).

1 i Eigenlijk , van gevangeneu. Ze door middel van

kluisters aan elkander sluiten ; sterkere uitdrukking

dan aaneenboeien en aaneenketenen; inzonderheid ge-

bezigd, om den onaangenamen belemmerden toestand

van aaneengeboeiden te doen uitkomen. || Een treu-

rig gezicht , die rij van aaneengekluisterde ongelukr.

.

figuurlijk, ran \rye menschen. Een paar door

een knellenden band verbinden, in een ongclukkigen

echt vereenigen. || Ongelukkig zij, die getne liefde,

maar geldzucht aaneengekluisterd het ft

'

— Aanm. Bij dichters vindt men aaneengekluisterd

ook wel gebezigd in goeden zin voor inng en onver-

brekelijk vereenigd, zonder een onaangenaam bijdenk-

beeld, als b. v. Twee harten, door de liefde aaneen-

gekluisterd. Dat gebruik is echter niet aan te bevelen.

Aan kluisters is altijd de gedachte van knellen en

zwaar drukken verbonden.

9jm» Kr-enkluisteren , Aaneenboeien, Aaneenke-

tenen, Aaneenkoppelen. Zie bij Koppelen,
ATI. Aaneenkluistcrtfiq.

AANEENKNOOPEN, bedr. zw. ww.
hebben: knoopte aaneen, heeft aaneengeknoopt UK
Knoopen en Aaneen in den zin van verbinding (1 ).

Van twee of meer dingen. Ze verbinden door te knoo-

pen, zoowel in figuurlijken als in eigenlijken zin.

|
Twee bandjes aaneenknoopen Is een dier touwtjes

niet lang genoeg, knoop er dan twee aaneen. Over

beide zaken moet ge hem schrijven , maar hoe ze ge-

voeglijk aaneengeknoopt?

Afl. Aaneenknooptng.

AANEENKOPPELEN , bedr zw. ww., met

hebben: koppelde aaneen, heeft aaneengekoppeld. Uit

Koppelen en Aaneen in den zin van verbinding (1 ).

Alleen van levende wezens , doch zelden van menschen

,

gewoonlijk van dieren gebezigd. Onderling verbinden

,

met boeien of touwen den ecnen aan den anderen

vastmaken, doch zóó, dat zij zich kunnen bewegen.

|| Eene lange rij aaneengekoppelde gevangenen. De

misdadigers werden aaneengekoppeld en zoo vervoerd.

In sommige gewesten mag het rundvee alleen aaneen-

gekoppeld langs de straatwegen gedreven worden. Eene

aaneengekoppelde kudde I

— Wanneer het menschen geldt , bij wie de koppe-

ling meest met ijzeren boeien geschiedt, bezigt men
gewoonlijk aaneenboeien, of in sterkere opvatting,

keienen of -kluisteren. Aaneenkoppelen doel

eene lossere verbinding denken , die de beweging meer

vrijlaat, en geschiedt veelal met touwen.

Ny». Aaneenkoppelen, Aaneenboeien , Aaneenkete-

nen , Aaneenkluisteren. Zie bij Koppelen.
AH. Aaneenkoppcling

.
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AANEENKOPPELING, znw. vr., mv.
-koppelingen. Van Aaneenkoppele?i. Het aaneenkoppe-

len. j] Bij het vervoer vau rundvee moet de aaneen-

koppeïing, waar die verordend is, met stevige tou-

wen geschieden.

AANEENLASSCHEN, bedr. zw. ww.,
met hebben : laschie aaneen , heeft aaneengelascht.

Uit Lasschen en Aaneen in den zin van verbinding

(1). Vau twee of meer voorwerpen. Ze verbinden op

eene wijze, die verschilt naar gelang van den aard

der voorwerpen.

— Van stukken stof, door naaien; dus hetzelfde

als Aaneennaaien.
|| j)c banen eener vlag aaueenlas-

scheu.

— Van stukken ijzer of staal, door wellen; dus

hetzelfde als Aaneenwelten. [| De pompzwengel is ge-

broken , laat hem door den smid aaneenlasschen.
— Van balken of ribben, door de uiteinden op

verschillende wijzen in elkander te laten. || Die lange

balk bestaat niet uit één stuk, maar uit drie aaneen-

gelaschte balken. Als gij geene rib kunt vinden, die

lang genoeg is, lasch er dan twee aaneen.

AANÉENLEGGEN, bedr. zw. ww., met
hebben : legde of leide aaneen , heeft aaneengelegd.

Uit Leggen en Aaneen in den zin van aansluiting

(2, a). Van twee of meer voorwerpen. Ze zóó leggen,

dat zij aan elkander sluiten, dat zij aaneen zijn.
||

Daar hebt ge een mooie legkaart: neem die stukjes

nu uit elkaar , en leg ze dan weer netjes aaneen.

AANEENLIGGEN, onz. st. ww. der 3de

kl., met hebben: lag aaneen, lagen aaneen, heejl

aaneengelegen. Uit Aaneen in den zin van aanslui-

ting (2, a) en Liggen in den uitgebreideren zin van
zijn of zich bevinden in de ruimte. Van twee of meer
dingen, die liggen. Zóó bggen, dat zij elkander aan-

raken, dat zij aaneen zijn. || De bezittingen van de

leden dier familie liggen aaneen. Zijn land lag met
het mijne aaneen. Die boerderij bestaat uit aaneen-

liggende landerijen.

AANEENLIJMEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben : lijmde aaneen , heeft aaneengelijmd. Uit Lijmen
en Aaneen in den zin van verbinding (1 ). Door mid-
del van lijm aan elkander hechten.

|| Ik zal die twee
stukken aaneenlijmeu, dan zal het lang genoeg zijn.

AANEENNAAIEN, bedr. zw. ww., met
hebben: naaide aaneen, heeft aaneengenaaid. Uit

Naaien en Aaneen in den ziu van verbinding (1 ).

Door naaien a.ui elkander hechten. || Als het goed niet

breed genoeg is, naai dan twee banen aaneen.

AANEENNAGELEN, bedr. zw. ww., met
hebben: nagelde aaneen, heeft aaneengenageld. Uit

Nagelen en Aaneen in den zin van verbinding (1).

Met nagels of spijkers aan elkander hechten. || Zie,

dat ge dit zoo goed mogelijk weder aaneennagclt.

AANEENPASSEN , bedr. zw. ww., met hei-
hen : pasten aaneen , hebben aaneengepasl . Uit Passen
en Aaneen in den zin van aansluiting (2, a). Van
twee of meer voorwerpen. Zoodanig begrensd zijn,

dat de buitenste gedeelten van het eene naar behooren
aan die van het andere sluiten, aan elkander passen.

|| Die twee stukken moeten wat versneden worden,
zij passen niet aaneen.

AANEENPLAATSEN, bedr. zw.ww.,met
hebben: plaatste aaneen, heeft aaneengeplaatst. Uit

Plaatsen en Aaneen in den zin van aansluiting (2 , a).

Van twee of meer personen of voorwerpen. Ze zóó

plaatsen, dat zij aan elkander sluiten, dat zij aaneen
zijn. || Hij plaatste zijne manschappen dicht aaneen,

op eene rij. Plaats die twee tafels aaneen.

Afl. Aaneenplaatsing

.

AANEENPLAKKEN, bedr. en onz. zw.

ww., met hebben: plakte aaneen, heeft aaneengeplakt.

Uit Plakken en Aaneen in den zin vau verbinding (1).

I) Bedr. Door plakken aaueenhechten , met stijf-

sel of gom aan elkander verbinden. || De prent was

geheel verscheurd, maar hij plakte de stukken weder

aaneen.

II) Onz. Aan elkander plakken of kleven, het-

zelfde als Aaneenkleven. Doch in deze beteekenis is

het verl. deelw. niet in gebruik. || Ik kan het niet

loskrijgen , het plakt zoo aaneen.

Al'1. Aaneenplakking

.

AANEENRIJGEN, bedr. st. ww. der 5ue

kl., met hebben: reeg aaneen, regen aaneen, heeft

aaneengeregen. Uit Rijgen en Aaneen in den zin van

aansluiting en tevens verbinding tot een geheel (2, a

en 1). Een aantal voorwerpen (ten minste drie) door

rijgen aan elkander doen sluiten en daardoor tot een

snoer of eene reeks verbinden. || Paarleu aaneenrijgen.

Het kind reeg de kralen aaneen. — Een aantal der

over elkander geschoven schilden werden door eenen

worp doorboord , en alzoo als 't ware aaneengeregen

,

v. LIMB. brouwer, Cesar 2, 155.

AANEENSCHAKELEN, bedr. zw. ww.,

met hebben: schakelde aaneen, heeft aaneengescha-

keld. Uit Schakelen en Aaneen in den zin van aan-

sluiting en tevens verbinding tot een geheel (2 , a en 1).

1) Eigenlijk, van schakels of ringen. Ze in elkander

doen sluiten en daardoor tot eene keten verbinden.
||

De open gelaten schakels worden later door een ander

werkman aaneengeschakeld. De goochelaar schakelde

die schijnbaar gesloten ringen zeer behendig aaneen.

2) Overdrachtelijk. Een aantal gelijksoortige dingen

(ten minste drie) zonder tusschenruiiuten aan elkander

voegen of op elkander laten volgen. || Om zijn doel

te bereiken , moest hij eene reeks van misdaden aan-

eenschakelen. — Hoe veele ondeugden moet men aan-

eenschakelen , om de schraale vrucht eener eerste mis-

daad te kunnen erlangen! wolff en deken, IVildsch.

i, 91. Of juister uiteengezet, of met meer doel aan-

eengeschakeld, of helderder doorgedacht, v. d. palm,
Eed. 4, 11(1.

Af]. Aaneenschakeling en Aaneengeschakeld, als

bnw. (zie ald.).

AANEENSCHAKELING, , znw. vr., mv.

-schakelingen. Van Aaneenscliakelen.

1 ) De daad van aaneenschakelen. Het aaneenscha-

kelen. || De aaneenschakeling van de schalmen eener

keten.

2) Het gewrocht van aaneenschakelen. Eene reeks

van aaneengeschakelde voorwerpen. Bijna uitsluitend

overdrachtelijk gezegd , voor eene Onafgebrokene reeks

of opeenvolging van gelijksoortige dingen, meestal

met het bijdenkbeeld van groote hoeveelheid. || Zijuge-

heele leven was eene aaneenschakeling van ongelukkeu.

—De keurlykste aaneenschakeling van Lusthoven, v. ef-

fen , Speet. 1,26. Een roman is niets dan eene versierde

aaneenschakeling van gevallen, wolff en deken,
Wildsch. 2, 67. Eene aaneenschakeling van wonderen

,

waarvoor het verstand met verbazing stilstaat! v. d.

palm, Red. 1, 154.

AANEENSCHUIVEN, bedr. en onz. st.

ww. der 6de kl., met hebben en zijn: schoof aaneen,

schoven aaneen, heeft en is {zijn) aaneengeschoven.

Uit Schuiven en Aaneen in den zin van aansluiting (2, a).

I ) Bedr. Met hebben. Van twee of meer voor-

werpen. Ze door schuiven zóó plaatsen, dat zij aan

elkander komen te sluiten, dat zij aaneen zijn. ||
Wij

schoven onze stoelen aaneen , en zett'en ons vertrouwe-

lijk onderhoud voort.

II) Onz. Met zijn. Zich schuivende naar elkander

voortbewegen en aan elkander komen te sluiten.
|

De ijsbergen schoven aaneen , en belemmerden ons vaar-

tuig den doortocht.
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AANEENSLUITEN, bed

der 6d? U , ui.t hr!ib>-

:

I tnzai-

ee», kerft aaneen -n in

de bei : dj verbinding en als aansluit

ting 1

1

Urdr. tlimifU in cerbinding

I) Eigenlijk. Van twee uf meer -

boeien, die gesloten, met hang-loleu bevestigd «ror-

deo, iu elkander verbinden. || lij hel trau-purt vut-

den de gevangenen aan.

Irachtelijk. Hecht en innig aan elkander

verbinden.

I -'Verkracht tan lanjf rn maren

,

Dia ninlcuingcn, all wu waren,
De broederharteo iloot aan een.

TOU.1» 9, 48.

II ) Ons. Aaneen in den liu van aansluiting

Van twee of meer dingeu, h'Uij duur een uw., Ii.tzij

duor een collectief uitgedrukt Aan elkander duiten

of petsen , zóó aan elkander . uf kunnen

worden, dat er TDattrekl chenruimU

blijft. || Ue losse bladen dezer uittrektafcl llniten nut

aaneen. Maak alles xóó, dat het goed aan.

Die redeneering sloot I :, hare ver-

schillende Uden sloten niet aan elkander.

Afl. Aaneensluiting en Aaneengesloten , als bnw.

(tic ald.)

AANEENSMEDEN, bedr. nr. rra

hebben \ smeedde aaneen , heeft aaneengcsme>

Smeden en Aaneen in den zin van verbinding (1).

1) Eigenlijk, van t« metaal.

Door smalen aan elkander hechten. || Twee staven

aaneensmeden.

racbtelijk, op inenschcn toegepast. Innig

en onverbrekelijk aan elkander verbinden.

Twee Helen gloende acn een gesmeed,
Uf vut c.M-t.ii.li ni verbonden

In Hef en leed.

yo.idel 3, 397.

AANEENSNOEREN, bedr. iw. «.

hebben: snoerde aaneen, heeft aaneengemoerd. Uit
Snoeren en Aaneen in den zin van verbinding

I i Eigenlijk. M r t,f koord aan e...

verbinden.
|| Paarlen, koralen enz. aaneeu.-noen.il. De

beide honden waren aaueengoi

'overdrachtelijk, op metuchen Ux
een hechten in iniugeu hand aan elkander verbindeu.

|| De Lcfde heeft onze harten aaneengesnoerd.

AANEENSOLDEEREN, bedr. zw. »».,
met hebben: soldeerde aaneen, heeft aaneengesol-
deerd. Uit Soldeeren en Aaneen in den zin van ver-

j

binding (1). Van twc.

Door soldeeren aan elkander hechten. || Twee stukken
laten zich a ideeren, mur

Afl. Aaneensoldeering

.

AANEENSPIJKEREN, bedr. zw. mr.,
met hebben : spijkerde aaneen , heeft aancenga-,

spijkeren en Aaneen iu den zin van verbinding

(l). Met spijkers of nagels aan eikand. r

II De kist bestond uit ruwe aaneeugespijkerde planken.

AANEENSTAAN, onz. onreg.
*• kl, met hebben: stond aaneen, heeft aan-
eengettaam l'.t Aaneen in den zin van aansluiting

) en Staan, bij uitbre. i n in den al-

gemeenen zin van zijn, zich bevinden in de ruimte.
i) »ea twee of meer staande stoffelijke roonrer-

pen, wanneer niet het staan, maar de wijze hoe op
den voorgrond wordt gesteld. Vlak naast elkander
staan. || De drie huiz in deze stad bezit,
i«aan aaneen. Al de aancenstaaude huizen ziju door
oen brand min of meer beschadigd.

2) Van twee of meer dingen, die slechts overdrach-

telijk .• -i-ben ruimte

naast elkand au elkander

I bandachrift, waarin al de woorden aan-

nden.

lanul. V. .lijken zin ,

gelijk in aanmerk. ug komt, dan blijven aaneen eu

staan afzonderlijke woorden. || Wij moe-ten d.

*taan, d. i. nevens elkander

(op een-

AANÉENSTRENGELEN, bedr. nr. »«
.,

met hebben: strengelde aaneen, heeft aaneengeslmi-

geld. Uit Strengelen en Aaneen iu den zin van ver-

binding

1) Eigenlijk, van de draden eencr koord. Zestr

r d koord ver-

binden ; doch minder hecht en innig dan ineeiutren-

gelen. || De draden dezer koord zijn te los aan

I iicrdrachtelijk, op andere zaken toegepast. Met
een loeten band aan elkander vlechten ; minder hecht

en innig dan samenstrengelen.

Hoor licht en donker zaamgcmenfiel.1

,

Maakt hij fortuin

,

En houdt den boel Mne-eiu;. .tr. ni;. ld

Door licht en bruin.

KIJKER 3, irW.

Afl. Aaneenstrengeltn/

AANEENSTRIKKEN, bedr. nr. «nr., mei

hebben: strikte aaneen, heeft aaneengestrii'

Strikken eu Aaneen iu den zin van verbinding (1 ).

o -trik aan elkander hechten. || Zij strikte de

linten bevallig aan
• AANEENVERBINDEN. Zie de -Vaum.

bij Aanki N'r.iNPiN.

AANEENVLECHTEN, bedr. rt. mr. der

Ltti kl., met hebben: vlocht aaneen, heeft aaneenge-

vlochten. Dit Hechten en Aaneen iu den zin van

verbinding (1). Door ril il
Kunt gij

die vnr mal mat aanccnvlecliten''

Afl.

AANEENVOEGEN, bedr. nr. «rw., met

hebben: voegde aaneen, heeft aaneengevoegd'. Uil

Voegen en Aaneen in de beide opvattingen, als rer-

binding en als aansluiting (l en 'Z , a). Van twee of

meer voorwerpen. Ze z.kj voegen, dat zij aan clkan-

d- r verbonden worden of aan elkander sluiten. || Die

twee stukken moeten niet afzouderlijk staau , maaraau-

rden,

Afl. A'ineenvoeging.

AANEENWELLEN, bedr. nr. «nr., met
hebben: welde aaneen, heeft acneengewcld. 1 it Wel-

len en Aanren in dei zin van verbinding (1). Van

twee of ma i r of -taal. Aan elkander hechten

door b i. door de iu bi
r

:

'.ander te 1 iet den

liauur zou te bewerken, dat zij aau elkander Vastra-

ken. || De stikken van die gebroken stang moeteu

aaneengeweld worden.

Afl. AancentcclUng.

AANEENZETTEN, bedr. zw. ww , mei

hebben: zette aaneen, heeft aaneengezet. L'it Aaneen

en Zetten, beide in verscbiUende opvatting
1 ) Aaneen in den zin van aansluiting (2 , a ) , en

zetten in ", d. i. op zekere wijze iu de

plaatsen. Van twee of meer voorwerp n, die

staan tten of plaat* n . dat
1

1

aeheni ^jf; het causatief van aaneenstaan

|| Zet die twee tafeltjes aaueeu, eu leg er een kleed

over.

laneen iu den zin van verbinding (1), en zet-

ten in den overdrachtelijke!! zin van brengen in zeke-
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ren toestand; verg. knoopen aan een rok zetten, voort-

zetten, uiteenzetten (duidelijk maken). Van twee of

meer stukken stof. Aan elkander hechten door te naaien

;

hetcausatief van aaneenzitten. || De drie banen eener vlag

aaneenzetten. IJic handdoek is middendoor gescheurd,

zet de stukken aaneen.

AANEENZITTEN, ouz. st. ww. der 3<le

kl., met nebben: zat aaneen, zaten aaneen, heejt

aaneengezeten. Uit Aaneen in den zin van verbinding

(1 ) en Zitten , bij uitbreiding genomen in den zin

van zijn, zich bevinden. Van twee of meer voorwer-

pen, hetzij door een mv., hetzij door een collectief uit-

gedrukt. Samengehecht zijn, aan elkander vastzitten.

|| Die twee stukken hebben zóó aaneengezeten. De stok

is wel geknakt, maar zit (de twee stukken zitten)

nog aaneen. Toen men het brood uit den oven wilde

nemen, zat het geheele baksel (al de brooden ) aaneen.

AANERGEREN, onz. zw. ww., met zijn:

ergerde aan, is aangeérgerd. Uit Ergeren, voorheen

als ouz. ww. in gebruik voor erger worden , en het

bijw. Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34, j). Oudtijds ook Aanargeren geschreven, omdat

het grondwoord arch (arg) luidde, dat in den comp.

zoowel arger als erger had. Voortgaan met erger te

worden, steeds erger en erger worden; thans gewoon-

lijk verergeren. Verg. aanbeteren. || Zijne kwaal ergert

van dag tut dag aan. — Met het daaghelyksch aaner-

geren der gemeene ellenden, hooft, Tac. 251. Het

achterdenkeu en onbenoeghen, aanargherende desgelyx

onder den aadel, N. E. 71.

AANERVEN, onz. en bedr. zw. ww., met

zijn en hebben: erfde aan, is en heeft aangeèrfd.

Uit Enen in verschillende beteekenissen en het bijw.

Aan in den zin van aan- of toekomen , als eigendom

(34, c).

I) Onz. Hulpw. zijn. Erven in de oude beteekenis

van door erfenis overgaan, die ook nog in overerven

bestaat. Door erfenis op iemand overgaan en zijn ei-

gendom worden. Uitsluitend in het verl. deelw. ge-

bruikelijk. || Die buitenplaats is hem van moederszijde

aaugeerfd.

Broer Peter, 'k bid u, tast dit heyligh kruysbeeld aen,

Dat voor mijn' oudren lang heeft op 't autaer gestaen,

En my is acnge-erft.

VONDEL 8, 425.

En eedier tekens dan het aenge-erfde wapen. 7, 716.

tot dat ik hem ontwring de staf,

Die my is aangeërft.

o. brandt, Poezy 1 (Torq.), 18.

II) Bedr. Hulpw. hebben. Erven in de heden

-

daagsche beteekenis van door erfenis verkrijgen.

1) Eigenlijk. Door erfenis als eigendom verkrijgen.

|| Hij heeft aanzienlijke bezittingen aangeërfd.

2) Bij uitbreiding. Bij of met de geboorte verkrij-

gen (nog bij het leven der ouders), meer gewoonlijk

overerven geheeten. || De losbandigheid der ouderen

veroorzaakt dikwijls, dat de kinderen ziekten en ge-

breken aanerven. weil.

Afl. Aanerving.

AANFLUITEN, bedr. st. ww. der 6de kl.,

met hebben: floot, aan, floten aan, heeft aangefloten.

Uit Fluiten en het bijw. Aan in den zin van richting

naar het doel (34, h). Eigenlijk: In de richting naar

iemand fluiten om hem te bespotten, fluitend bespot-

ten, uitfluiten. Overdrachtelijk in 't algemeen: Bespot-

ten, beschimpen, smadelijk bejegenen. Bijbelsche uit-

drukking, aan het Hebreeuwsch ontleend. ||
Een yeder,

die daer doortreckt, salse aenfluyten, Zeph. 2, 15.

De handelaers onder de volcken fluyteu u aen , Ezech.

27, 36.

Afl. Aanfluiting.

AANFLUITING , znw. vr., mv. -fluitingen.

Van Aanfluiten. Bijbelsche uitdrukking , in de spreek-

taal overgenomen.

1 ) De daad van aanfluiten. Het aanfluiten , de be-

spotting of smadelijke bejegening. || Ende heeftse over-

gegeven ter beroeringe , ter verwoestinge ende ter aen-

fluytinge, 2 Chron. 29, 8.

2) Het voorwerp van aanfluiten. Voorwerp van

bespotting, doelwit van schimp en smaad. ||
Ende

Babel sal worden tot. . . eene ontsettinge ende aen-

fluytinge, Jerem. 51 , 37. Om haer lant te stellen. .

.

tot eeuwige aenfluytingen , 18 , 16 (verg. 19 , 8 ; 25

,

9, 18; 29, 18). — Gij zijt eene aanfluiting der stad

geworden: ijlhoofdige studenten hebbeu met u omge-

sprongen als spelende kinderen met een kaatsbal, im-

merzeel, B. Knoopius 172.

AANFOKKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

fokte aan, heeft aangefokt. Uit Fokken en het bijw.

Aa?i in den zin van aanvulling (34, /). Van diereu

gezegd. Door fokken vermeerderen; werk maken van

de voortteling van dieren en de opkweeking der jon-

gen , ter uitbreiding van den bestaanden voorraad.

|| Paarden, rundereu, schapen aanfokken. — Die haer

werek maken van honden aen te focken, spijzen die

met ghezouteu vleesch . .
.
, op dat zy wackerder wier-

den om te paren, de brune, Bank. 2, 402. Het

nuttig vee is niet getemd of aangefokt, dan alleen

door menschen-arbeid , v. d. palm, Sal. 2, 371.

dat sy paerden focken aen

Of honden voeden op, om mee ter jaght te gaen.

WESTERBAEN 2, 172.

Aaniii. Ten onrechte wordt aanfokken door som-

mige schrijvers ook van boomen en planten gezegd.

Het is uitsluitend op dieren toepasselijk. Van boomen

eu planten zegt men aankweeken, aanpoten en aan-

telen.

Afl. Aanfokker , aanfokking. Bij hooft ook aan-

fokkeling ,
gevormd op de wijze van kweekeling (zie

Vitl. Wdb.); bij six van chand. (bl. 132) aangefok.

AANGAAN , onz. en bedr. onreg. st. ww. der 7de

kl., met zijn en hebben: gaat aan, ging aan, is eu

heeft aangegaan. Uit Gaan en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen.

1. Onzijdig , met zijn en hebben.

A) Aan in den zin van richting naar hel doel

(34, *).

I) Eigenlijk, met een persoon als onderwerp.

Hulpw. zijn.

1) Gaan in de richting naar een voorwerp. || Op
een huis, op eenen persoon aangaan. Laten wij op

dien molen aangaan. Zij meenden, dat zij op eenen

toren aangingen. Zij gingen recht op (of tegen) den vijand

aan.

Hoe veilighst tegens 't punt van 't raetslot aengegaen ?

VONDEL 6, 241.

Dan gaet het op ons vogels aen.

coninckx , Fabelen 21.

— Ook van zeevarenden. || Wij moeten recht op

dat eiland aangaan, er op aanhouden, er heen stu-

ren.

—. Syn. Aangaan op , Afgaan op. — Heteerste drukt

alleen de richting uit. Afgaan geeft te kennen, dat

het voorwerp, waar men op aangaat, tevens tot weg-

wijzer verstrekt, en dat men het zoekt te bereiken.

Een verdoolde gaat op een licht af. Menigeen gaat

op een dwaallicht af. De welberadene gaat recht op

het doel af, houdt het in 't oog en richt er zijne

handelingen naar in. Op een persoon afgaan geschiedt

veelal met vijandelijke bedoeling. Hij ging recht op

hem af, om zich met hem te meten, hem te bestrij-

den. Zelfs wanneer men zegt op een meisje afgaan,
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i- il. Issdoeling wel verre van vijandelijk, maar het ge-

schiedt tucll mrt lul oogmerk OD de tchOOBB !•

overen.

/.ich uur i I verblijf begeren

,

um h. • orlujgMn, U-r» ijl

men op weg is naar een an.l. i doel i; Hij iemand

aangaan. Aan irmaud* huis u ren bij hem

aan, en vraag hem te ipreken Op weg naai de beurs,

ben ik even aan I i postkantoor aangegaan.

h> ii. r mjflfln , Jjmiooj

loopen. — AanUi uzam"r en vriendaehap-

pelijker dan aangaan. Meu gaat bij iemand aan, al-

leen um hem të spreken, men loopt bij hem aan,

ouk um hem een kort bezoek te brengen. Oploopen

geschiedt alleen bij iemand , die e. lieping

ul.maarsUii' I aanloopen gelijk.

Ili Oueigeulijk. Hulp». zijn.

Il Met een persoon als oude:

Op iets of iemand aangaan, zich als 't ware

daarheen richten, met vertrouwen dat men op den

goeden weg U, dus Vertronwen, staatmaken, reke-

\ erg. Aan, 28,/). || Op dat b-richt , op dien

persoon, kan meu veilig aangaan. Morgen zal ik bij

u komen , ga daarop aan.

4) Tegen iemand aangaan, recht op hem afgaau

om zich met hem te meten, du-: Den strijd

hem aannemen Vr- _< r tvbrmkelijkc uitdrukking, doch

thans verouderd. || Lu-t het u dan, dut »y een proef

nemen, en eens tegens elckander aengaenP VONDEL 5,

45 Niemand van alle hare Landa-edelen hadde het

harte, van tegens. den beschuldiger... aan te gaan,

:
jn Toon. d. Jol. 2, 72. Niet alleen om hun

te dcfenderen, maar ook utfensive daar tegens te kun-

nen aangaan, braniit. De Kuiter 908.

c) Op ziju doel afgaan duur op wijze

te werk te gaan , zijne «oorden of daden zus of zoo

in te richten, aanvangen te handelen. In den opvat-

ting is het woord thans weinig meer in gebruik

De man giet sachtjens «en, en opent lijn bal

l
, SM.

lus ging Solon aen , als hy den koninck ried.

'2, W2.

lek (de Dood) Mg mijn rolle na, en vont my niet gelast

.Nu vinnig aen te gaen op desen hruylofts-gast.

2, 405.

2) Met eenc zaak als onderwerp. In de uitdrukking:

— Hel gaat aan op (vroeger tol) . . . , gevolgd duur

de benaming eener liuudr Iiiil', die hetzij door een ab-

stract znw , hetzij door een gei rden infinitief

is uitgedrukt
. veelal vim een ttrijd gezegd. Het gaat

er naar tue
. het nl n toe komen. ||

Il

op een vechten aan. Dat gaat op eene kloppartij umi.

— Dat het dien dagh licht tot (thans op) een hooft

-

treflen zon aangaan, brandt, De Ruiter 431.

Bj Jan in dn zin van aanvang of begin (34, i).

ene zaak als onderwerp. Hulpw. zijn. Aanvan-

gen te geschieden of plaats të hebben , beginnen , aan

den gang gaan, als 't ware: beginnen te gaan. || Het
vloekverwanUchap, als toen., aangaande, Hoon, Tae.

114. Hoenecr gaat het huwlyk aan? wulff en uE-
ar.s . Burg. Tot

De paarden lyn verzwakt voor 't aangaan van den itryd.

r. merkk.h, 6'rnn. 220.

!>*• strijd ging aan (begon).

B1LO. '2, 04.

Vandaar de volgende elliptische uitdrukkingen (verg.

Aan, 2H, e en ƒ):— Het vuur, de laars, de lamp gaal aan, be-

gint te branden, ontbrandt. || Het kon-je was voch-

tte;, de lamp Milde niet aangaan.

Ood dank' daar gast oen vonk van 'l tlulinrend daglicht aan!

TOl.LlüS 5, ItS,

I.

— De kerk, de school gaat aan, de godsdienat-

oefening iu de kerk , het onder» ijs in de school be-

gint. || Hoc laat is de kerk amgi -hooi

ging juist aau.

— Aangaan , van planten en jonge buumen ge-

zegd , die verpl.mt zijn. Wortel .schieten en bcginneu

te groeien, vutten. || Dit boompje wil niet aangaan.

— I u des ieotsme» te geiemede»
ontwikkelde zieh dfl dn-

e

ffi de moge-

lijkheid, geoorloofdheid en redelijk

l

/.iak
,

die de voorwaarden ziju, ouder welke eene bundeling

kan aanvangen

in Mogelijk ziju, goed gaan, kans hebben vun wel

te slagen. || Twee dingen te gelijk U- doen , gaat nii t

• i, dat gaat aan, zal wel gelukken Zekere

aanslag, die sedert mislukte of niet aanging, BRANDT,
De Kuiter L82.

4) Geoorloofd tjjjn, betamelijk zijn, er dour kun-

nen. || Neen, jongen, zóó te bundelen gaat niet

— Zu men in de couranten laat zetten . . dat gaat

nog aan; maar hoe misselyk zon hel ilver-

tissemeut luiden" «ui.rr en DEKEN, Bttrg LOS.

in i
.
ikc boaken toch? bet gaat fooi vrouwen aan,

Ciarilte of ]*amtla zunitijds eens op te slnitn

na lannoy , Ukhtk. W, 9 1

Iet* t.' geven en te liU'lden ,

(iaat naar Hollandsen reeht met san.

BILD. 13, 110.

c) Redelijk, tamelijk, dragelijk ziju. || Zijn verlies

gaat nog al aan. Mijne sinerten gingen wel aan, wui..

— Aanm. In al den drie opvattingen is devolm.

en meer dan volui. verl. tijd nagenoeg niet iu gebruik.

Doch zoo die eene enkele muil gebezigd wordt

bruikt men het hulp», hebben. || Neen, dat had vol-

strekt niet aangegaan . zou volstrekt onbetamelijk ge-

weest zijn. Ju, »ut dat betreft, dat had nog ui uu

gegaan, zou nog al redelijk geweest rijn,

C) Aan in den zin van voortgang of toeneming

(84, ƒ). Aau den gang gaan, met versterkte kracht,

voortgaan, toenemen in kracht of hevigheid, «roeden.

daer meest den kryg aengaet

.

Daer moet ghy u, inun kint, gaen openen een air ut

zavacoTz 181.

— Uit deze reeds mn). bekende, doch thans weinig

meer gebruikelijke beteekenis, ontwikkelden zich de

nu gewone opvattingen, beide met een persoon als on-

derwerp .

1) Hulpw. hebben. Leven, beweging, geraas ma-

ken. || Zij gingen aan als uitgelatonen Kinderen, e

moest niet zoo aangaan. Wat heef dat kind vannacht

aangegaan! — Een heclc goeje jonge, die wel braaf kan

aangaan en ravotten, WOLTI en DEKEN, If'ildsch.

2, 344.
— Syn. Aangaan, Leven maken. —-11

vooral op het -chrceuwen of geluid maken, en wordt

meest van kinderen gezegd; bet tweede geldt van al-

lerlei heftige geraa-makendc bewegingen , en wordt

zoowel i als van personen gebezigd I

zijn gemeenzaam.

2) Hulpw. hebben. Tieren, razen, woeden,

ren, kijv-n. || Hij ging vencluikkelyk aan. II'

nog nooit zoo herig tegen mij aaugegaan. — Zo als

eertyds de Ephescrs tierden en aangingen, woi.n- en

DEKEN, Blank. 3, 28.

Gaet Hacrlem en gael Menu nog even vintin;

UUYOBXS '2, 37.

— Zegsw. Aangaan alt een Turk.

— Aanm. Meu kun tegen of op iemand aangaan.

riet eertte wordt gezegd, wanneer hij tegenwourdig,

het laatste, wanneer hij afwezig is.

— Syn. Aangaan, 'Tieren, Kazen, H'oeden , Uit-

o
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varen, Kijven. — De twee eerste zien op het leven

en geraas, dat men maakt met luid geschreeuw en

heftig gebaar. Tieren is heviger en geweldiger dan

aangaan. Razen en woeden zijn nog sterker dan tie-

ren; zij zien meer op den toorn, die iemand be-

zielt en zich in woorden en daden uit. Het woeden

is kwaadaardiger , het razen opgewondener , maar meer

het gevolg van blinde en zinnelooze drift, terwijl de

woedende zich zelven meer bewust blijft. Uitvaren en

kijven geschieden alleen met woorden: het eerste als

de uitdrukking van gramschap of verontwaardiging,

het laatste bij heftigen twist ; doch kijven wordt meest

van vrouwen gezegd.

II. Bedrijvend . met hebben.

Aan in den zin van richting naar het doel (34 , h).

I) Met een persoon als onderwerp.

1) Met een persoon als voorwerp. Tot iemand gaan,

zich tot hem wenden, om met hem te spreken of iets

van hem te vragen. De echt Nederl. uitdrukking van

hetgeen in de dagelijksche spreektaal wel eens, naar

het lat. adire, dwaas genoeg, adieeren genoemd wordt.

|| Beval de Majestraat van Antwerpen haaren Loon-

trekkenden Kaad.-man .... zyn' Hoogheit ook aan te gaan

met een' reede, hooft, N. H. 807. Mendoza. . . deed

eenige Hopluiden aangaan. . . omt' ondertasten enz. 777.

Dat (zy) . . . den Graaf vau Hoohenlo met een smeek-

schrift aangingen, 10G5. Nooit had hij eenig stuk

ten papiere gebragt, dat hij niet, of zijnen vriend V.,

of zijuen voormaligen leermeester W.. . . aanging om
ra»d en voorlichting, wiselius, N. Dichtb. 277. Toen

gij mij zoo even aangingt met vele redenen , Mevr.

bose.-touss. Lauern. 1, 23C.

Hoe gaet men hem dan best met klem van woorden aen?
VONDEL 5, 658.

Jae, gaet dan uwen vrient oock des te soeter aen.

CAT3, 1, 840.

2) Met ecne zaak als voorwerp.

a) Beginnen te handelen, dus: Iets beginnen, aan-

vangen, ondernemen, aanvaarden. || Ik ga een werk

aan, dat rijk is van stoffe, brandt, De Ruiter 2.

Wat gaet d'onnoosle Joffer aen?....

O, zuchtze , dit besluit gaet boven mijn vermogen.
VONDEL 6, 177.

Doet my ten minsten weten. . .

.

't Ghene ick hebbe aenghegaen. 1 , 333.

Het is een schoone les, en nut tot goede dagen,

Geen dingen aen te gaen, of Godt voor eerst te vragen.

CATS 2, '288.

"Wie gaat met dezen held den feilen kampstrijd aan ?

DA COSTA 1 , 93.

b) Van eene overeenkomst gezegd, waaruit bepaalde

verplichtingen ontstaan. Aannemen, sluiten, treffen.

|| Eene overeenkomst, verbintenis, verbond (dichter-

lijk ook een band , in den zin van verbond ) , ver-

drag, weddenschap, geldleening, verplichting, schuld

aangaan. Een huwelijk aangaan. — Dat men zo eene

verbintenis niet moet aangaan, zonder enz., wolff en

deken, Wildsch. 4, 142.

Neel hadd' een' weddingh aengegaen.

HüYGENS 2, 72.

Al bad Mathilda me ook die vree thands aan te gaan.

wiseliüs, Meng. 4, 31.

door geen band verbonden

Dan, naauwhjks aangegaan of ijlings wéér geschonden.

B1LD. 2 , 380.

— Syn. Aangaan, Sluiten, Treffen, Voltrekken.

— Treffen is het vaststellen der voorwaarden , aan-

gaan het aanvaarden der verplichting, sluiten het

tot stand brengen der overeenkomst. Treffen en sluiten

worden alleen van eene wederzijdsche verbintenis , eene

overeenkomst, verbond, verdrag of vrede gezegd, niet

van eene eenzijdige verplichting of schuld. Eene wedden-
schap wordt alleen aangegaan. Een huwelijk wordt
aangegaan

, gesloten of voltrokken het eerste ziet op
de vrijwillige verbintenis van hem of haar, die in het
huwelijk treedt ; de beide laatste zien op het tot stand
komen der vereeniging : sluiten meer op den echt als

burgerlijke of kerkelijke handeling met hare wettelijke

gevolgen , voltrekken op den echt als feestelijke plech-

tigheid.

c) Aanvaarden, aannemen (eene zaak), aannemen
te doen (eene handeling). Thans in dien zin buiten

gebruik.
||
Die erfgenaem is ghestelt, behoeft de erfe-

nisse niet aen te gaen, de groot, Inl. B. 2, § 21.

Die veel aensoecks het, die gaet oock dickwils an.

bbedero , St. Ridd. 18.

d. i. „wie veel wordt aangezocht (tot minnehandel )

,

neemt het dikwijls aan, laat er zich toe vinden."
II) Met eene zaak als onderwerp.

1) Eigenlijk. Op iemand aankomen , dus : Hem over-

komen , overvallen , aangrijpen , bjvangen , van allerlei

aandoeningen en ervaringen gezegd; eene beteekenis,

vroeger zeer algemeen , doch thans weinig meer in

gebruik. Het woord was in dezen zin eertijds onz., en
werd in 't mnl. met den 3den nv. verbonden. Naar
de latere opvatting echter, volgens welke het bijw.

aan de ww., eene beweging of werking uitdrukkende
die in de richting naar een voorwerp geschiedt, trau-

I sitief maakt, moet aangaan ook in deze beteekenis

als bedr. worden aangemerkt (Verg. Aan, 34, h).
||

Mucianus {i^e nv.) gink anxt aan, hooft, Tac. 462.

O Godt, o goede Godt, wat lijden gaet my aen!
bbedero, Het Daghet 36.

Wat gaet de ontstelde moeder aen ?

VONDEL 8, 61.

O Amstelnimf , zoo root bekreeten,
Zoo troosteloos, zoo ongedaan,
Wat gaat, ach arm! wat gaat u aan!

V. BROEKHUIZEN 52.

Een plotselijke schrik gaat onze dappren aan.

DA COSTA 1 , 43.

Vooral gewoon was de vraag: wat gaat u (hem,
haar) aan? wat overkomt, wat bezielt u? als uit-

roep van verwondering hij dwaze of roekelooze daden.

eylaes, wat gaet u aen?
Voorwaer , het is te veel bestaen.

cats 1 , 519.

Daer heb ick mijnen heer een stuer ge6ight getoont.
Wat ging mijn sinnen aen? 1, 324.

Wat , dwaze
,
ging u aen , dien Samson aen te randen ?

DE DECKER 1 , 243.

Wilt ge een verwinnend heir (helaas! wat gaat u aan?)
Met eenen zwakken hoop van herderen verslaan?

hoogvliet, Abr. 106.

2) Aan in den zin van figuurlijke aanraking (34 , d).

a ) Op iemand of iets betrekking hebben , raken

,

betreffen.
|| Wat mij aangaat. Voor zooveel hem aan-

ging. — Soo veel het vleesch aengaet, Hand. 2, 30.

Indien ick wil dat hy blijve, tot dat ick kome,
wat gaet het u aen? Joh. 21, 22. Dat zij zig be-

moeit met dingen , die haar immers niet aangaan

,

wolff en deken, Wildsch. 3, 249.

Lett , Rechters, 't gaet uw' doen, en 't gaet u spreken aen.

HUÏOENS 2, 10.

Wat aangaat den stoel. ... nu dat meen ik toch wèl.

TOLLENS 12, 7.

— Aanni. In uitdrukkingen als: zaken, u aan-

gaande, die u betreffen, verwarre men het tegenw.

deelw. aangaande niet met het voorz. aangaande.

Vandaar, bij uitbreiding:

b) Iemands belangstelling wekken, hem ter harte
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gaan. || Wat gaat mij Jat aan? wat kan het mij sche-

len ' Dut ging hem na aan. Gaat bet u niet aan, al*

•ch betreft

,

gaat mij aan.

Wat | I winlen hur aan .'

TOLLB.fS 'J
.

Al» . na,
ad bott-n 'l 'w.rk 8. 133.

Ook 't kir In** Kt.: I aan.

aars. Bijm

e) Betreffen als eigenaar, d

bende, gein
1

hit huis

gaat den notaria uu. Die fabriek -

aan . Heeft i

B] '». Aangaan , Betreffen, Raken, Belangen,
Aanbelangen. i in dm
:|J'" pan enk ('Vtiiw. tijd in gebruik, g

den wat , zooveel

veel Arm aanbelangt. I rden volledig

gd. Belangen en aanbelangen, beide thana

laa aangaan

en betreffen , en JniV-.' , Jat i-u.ai.

buig of voordeel met

aangaan en betreffen i- . Waar het

voorwerp eene zaak i-

.

il "|>

ken: wat uw huil betreft en — aangaat ia

volkomen betzclf 1

dan U betreffen algemcener, de bloote uitlrukking

eener bestaande betrekkiDg; met aangaan il liet denk-

beeld van deelneming ui I nood-

wendig, maar toch meestal verbonden. Dat betreft

mi, met, ik heb er niets mede te maken; dat gaat

mij met aan , ik heb gecue red. n I r belang iu te

ning zelfs plat: wat raakt mij dal f Dat raakt u niet

,

enz. Doch bet deelwoord rakende staat lijn:

betreffende en aangaande gelijk.

AANGAANDE,
woord aU Aangaande

.

' ngaan

in d.n ziu van raken, betreffen (te-lr II. .'
, . doch

met verplaatsten klemtoon: aangaand*. Ook in het

hd. i. angekend w, I mbekend (GRIMJf,

( on»lr . Aangaande \ v. n aU zijn irrondw.

in de beuV
gaans ig: berichten aangaande
een afwezigen bloedverwant , aangaande verongelukte

schep--, pan deel-

woorden ge» , achter de 1

doch alleen, wa: rd be-

staat. Zuv zegt men wel mij — , u — , hem •—

,

haar — , om — , hen aangaande, cu zoo ook dien-

aangaande . maar met: mijnen vriend — , uwen broe-

der - - , een hun — , zijnen bloedverwant aangaande

,

voor: aangaande mijnen vriend enz.

— Verkeerdclij. :. par-

ticipiali-ii vorm misleid, aangaand'

sching door eene coimn.i van bet voorgaande woord

af, de berichten
f aangaande zijnen toeitand ,

verk" . • het bericht , van zijn over-

lijden Duch de comma wordt vernacht, wanneer aan-

gaande achteraan staat : de geruchten , hem aangaande ,

luiden met gunstig, dewijl geruchten en hem gram-
matisch nut onmiddellijk bijecDbchooren.

Bel. Aangaande, als deelw. van aangaan, geeft

figuurlijke aanraking te kenncu , en staat gr lijk met

rakende, betreffende liet drukt uit d

betrekking uit tusseben eene werking en iets , dat door

die werkiug als iu bet v .rjrLijïaan aangeraakt of ge-

troffen wordt, maar ai lijke lijdende voor-

werp is, waarvan de betrekking tot de werking door

den blooteu vorm van den 4A"> nv. aangeduid , niet

door e- Jt Men f]

wvr.) aangaande iemand, doch men ipreekt (zegt,

bedr. ww. \ de waarheid.

werd aangaande gebezigd lij werlringen

vau all.' bij werkingen \au het

denkvertflogen en d. uituig daarvan.

»%u:« t. rJ aangaande iu tw.

.
die omschreven kunnen Worden

door o) in betrekking tot; l) voor zooverre betreft,

a) In betrekking tot, ten opzichte van. ter aan-

I-
r-oon of eene zaak, die l I

, «reikt of in bet geheel geen

• tot eigenlijk voorwerp I

meek (onz. ww.) niet van dr- I

gebodt. . . acugaeude alle sake, ten opzichte van geene

zaak, 2 Chron. 8, 15. G ken na alle

sijue wegen... selfs oock aen «Teemden,

d i betrek den vreemdeling ook in uwe handeling,

1 Kon S. 3'J en 11. Om eene sake (voorw.) van u

te vragen aengaende haren soon, 1 Kun. I

'oor zooverre betreft, strekkende om nrl

handeling of ecu toestand een gedeelte als 't ware af

te zoet het bedoelde voor te stellen , waarop

rking bttrekking heeft. || Aeugaendc de lautjiab-

van 't Westen , dacr sal u de groote zee de lautpale

zijn, d. i. de zee zal de grens zijn, doch met van

het geheele land, maar ilechtt voor zooverre het wet-

ten betreft, Sum 34, , G. Soo zijn sy wel vyandcu aeu-

(wat betreft) het Euangeuum ,. . . mar:

nende de verkicsinge zijn sy beminde, Kom. 11 . 28

— Van hier de verouderde uitdrukkingen: mij (u

,

zijnen broeder , deze zaak enz.) aangaande , voor de

.-cbruikelijkc: wat mij, u euz. aangaat of be-

treft, leiigaende, gy en sult geen verbont

Sf] .Ie (ik voor mij),

ick sal tot Godt roepen, I's. 55, 17.

liedend, bet. Thans echter ia het gebruik van

aangaande uitsluitend beperkt tot de uitdr

betrekking van werkingen van bet denkvermogen, en

van uitingen daarvan door middel van woorden , tot

cenen persoon of eene zaak, die door de wcrkn

troffen wordt. Die werkingen, en zoo ook de uitin-

gen, zijn te onderscheiden in: a) denkbeelden, en b)

oordeelen, omdat de betrekkingen, door aangaande

rukt, naar gelang daarvan verschillen In heide

gevallen staat aangaande thans met nopen» en omtrent

gelijk.

a) Wanneer eene gedachte bestaat in een denkbeeld

of voorstelling van 'enn persoon of eene zaak, dr
halve bij de woorden: denkbeeld, begrip, voorstel-

kennis cu dergelijke, alsmede bij die, welke de

drukken, als bericht, kennts-

/.., geeft aangaande te verstaan, dat

I

won of

de zaak als 't ware aanraakt, maar niet geheel omvat.

|| Begrippen aangaande God, die God bel

maar met geheel zijn weten omvatten. Denkbeelden

aangaande 1
' voor-

jen aangaan E Dlge kennis

I aangaande den go . eeu volk. I

' gerucht, tijding, kennisgeving aangaand'- iemand,

d. i. de mededeeling van bijzonderheden hem betref-

fende. Ziehier , wat ik aangaan !• den oploop

aten. Geruchten aangaande den oorlog

I aangaande verongelukt. berichten van het

een en ander, dat met die schepen is voorgevallen.

— Verwarde begi r wel-

ii. palm, lied. 1 , :t:i. li.
I

aanga.
. llunj. .-

Unm. Wai.i'ir de •. lonteOing of keni

k-eene gedeeltelijke is, maar haar l
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heel omvat, bezigt men niet aangaande, maar van.

Een volledig begrip, eene volkomene voorstelling , zijn

een begrip, eene voorstelling van iets; een juist begrip

aangaande iets , is een juist en volledig begrip van
slechts de eene of andere hoedanigheid of bijzonder-

heid van dat iets. Men ontvangt tijdingen aangaande
den oorlog d. i. van bijzondere voorvallen uit dien

oorlog, maar van het uitbarsten van den oorlog, als

volledig feit; het bericht van iemands dood is het

eerste en volledige bericht dat hij dood is; — aan-
gaande iemands dood is de vermelding van bijzon-

derheden, voorgevallen bij zijn sterven, dat reeds be-

kend kan zijn.

b) Wanneer de werking van het denkvermogen in

een oordeel bestaat, dan strekt aangaande om het

onderwerp van het oordeel aan te duiden, datgene

wat door de oordeelvelling getroffen wordt. In deze

beteekenis staat het bij de woorden oordeel , gevoelen

,

meening, twijfeling, vermoeden enz., eu bij die,

welke de uiting van een oordeel te kennen geven , als

gezegde, gesprek, spreken, zich uitlaten, oordeelen

enz. || Een gevoelen aangaande zekere zaak. Twijfel

aangaande de waarheid van een gezegde. Verwachtin-

gen aangaande de toekomst van een veelbelovendeu

knaap. Zijn gezegde aangaande mij beviel mij niet.

Hoe heeft hij zich aangaande dien persoon uitgelaten?

Hoe oordeelt gij aangaande deze zaak?
— Aanm. Aangaande laat in deze gevallen on-

beslist, of het oordeel bet onderwerp in zijn geheel

betreft, of slechts op bijzonderheden daarvan betrek-

king heeft. Eene meeniug aangaande eeneu persoen

kan evenzeer eene beoordeeling beteekenen van geheel

zijn wezen, als van eene enkele zijner lichaams- of

zielshoedanigheden. "Wil men doen uitkomen, dat het

oordeel meer omvattend is, dan vervangt men aan-

gaande door over, dat geene bloote aanraking, maar
uitbreiding over eene oppervlakte onderstelt. Men
schrijft een langen brief over iemand, en veroorlooft

zich terloops eene kleine aanmerking aangaande zijnen

broeder. Men schrijft eene geheele verhandeling over,

niet aangaande eene plant ; doch men vermeldt tevens

het een en ander aangaande , niet over, andere plan-

ten van hetzelfde geslacht.

Daar een meer omvattend oordeel niet terloops

wordt geuit , geeft over soms ook opzet , het tegenover-

gestelde van toeval te kennen. Ik heb nooit over hem
willen spreken, en weet ook niet, dat mij ooit een

gezegde aangaande hem ontvallen is.

Syn. Aangaande , Nopens, Omtrent. — De beide

laatste zijn, evenzeer als het eerste, beperkt tot de

uitdrukking der betrekking van denkbeelden eu oor-

deelen , of hunne uiting , tot het voorwerp dat zij

betreffen. Zij beteekenen dus volkomen hetzelfde als

aangaande : het 'zou spitsvondig zijn , een verschil van

opvatting tusscheu de drie woorden te stellen. Het

onderscheid in het gebruik bestaat alleen hierin, dat

het e'e'ne dialect of de ééne persoon bij voorkeur déze

uitdrukking bezigt , een ander ge'ne ; of dat men van

de vrije keus tusschen de drie woorden partij trekt in

het belang van afwisseling of welluidendheid. In 't

algemeen kan men zeggen , dat aangaande ietwat ou-

derwetsch begint te klinken : de hedendaagsche taal

houdt niet van lange voorzetsels. Het wordt niette-

min , vooral in de schrijftaal , nog veelvuldig ge-

bruikt. Nopens heeft voor ons gevoel iets deftigs en

stijfs ; in de dagelijksche spreektaal wordt het zelden

gehoord. Omtrent is de meest gewone uitdrukking. In

al de boven aangehaalde voorbeelden kan aangaande

door nopens en omtrent worden vervangen; aan het

laatste zou men in het spreken, in Holland althans,

de voorkeur geven.

Samenst. Aangaande wordt samengesteld met dien,

ijden nv. van dat, in dienaangaande
, gevormd op de

wijze van dienovereenkomstig en dienvolgens.

AANGANG, znw. m., mv. -gangen. Van
Aangaan in verschillende beteekenisseu. Ohd. anagang
(gkaff 4, 101); mhd. aneganc (ben. 1, 475); nhd.

angang.

1) Van Aangaan in den zin van gaan in de rich-

ting naar een voorwerp, naderen (onz., A, I). Het
naderen, het aankomen, het te gemoet komen. In

dien zin werd ohd. anagang, mhd. aneganc, in het

oude volksgeloof in eigenaardige opvatting gebezigd.

Hetgeen iemand bij 't beginnen eener reis of bij 't

aanvangen eener onderneming het eerst te gemoet

kwam ('t zij mensch , dier of voorwerp) , werd als een

heil- of onheilspellend voorteeken beschouwd , en heette

de goede of kwade aneganc d. i. ontmoeting. Zie

grimm, Myth. 1072 vlgg. Daaruit ontwikkelde zich

de spreekwijze ten aengange comen, d. i. juist aan-

komen als men iets zal gaan doen, t. w. onverwachts

en oorspr. met het bijdenkbeeld, dat die verschijning

tot een goed of kwaad voorteeken verstrekte. Bij kil.

„supervenire , ex insperato adoenirey In dien zin

was de uitdrukking in 't mul. bekend (zie Mnl. If'db.),

en zoo leest men nog bij bkedeko .

Dan komt de Werelt ten aengang,

Om nieuwe stryt te gheven.

St. Sidd. 20.

Met eene kleine wijziging bleef deze uitdrukking in

de volkstaal voortleven , ofschoon haar oorsprong en

eigenlijke verklaring niet meer gevoeld wordt. In ver-

schillende gewesten nl. kent men nog heden de

— Zegsw. Op den aangang komen, juist van pas

aankomen op het oogenblik dat iets begint of ge-

schiedt, onverwachts er bij komen. || Toen zij het

hevigst keven, kwam ik juist op den aangang. Ik

kwam net op den aangang, en zag hoe zij het kind

mishandelde.

2) Van Aangaan in denzelfden zin. Hetzelfde wat

thans toegang heet; hetzij abstract, als het verlof om
te naderen, hetzij concreet, als de weg langs welken

men nadert.

Of ick aenganck sel krijgen by dese moye meyt.

w. D. HOOFT, Jan Saly 13.

|| Aangang tot 's Konings kamer, hooft, Henr.

d. Gr. 30. De Cardiuaal dan , alle aangangen gesloten

ziende, stelt zich weder in slaghorde, 122.

Thans is het woord in dien zin verouderd, ofschoon

als eigennaam nog te Haarlem bekend , waar eene der

hoofdstraten de Anegang heet.

3) Van Aangaan in denzin van voortgaan (om. C).

Het spoedig gaan, het voortgaan, de voortgang. In

den verouderden

— Zeemanst. Aangang maken, voortzeilen, gang

of vaart maken.

AANGAPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

i/aapte aan, heeft aangegaapt. Uit Gapen en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). Hd. angaffen.

1) Eigenlijk. Gapen met het aangezicht naar iemand of

iets gewend; doch steeds bij uitbreiding gezegd, zoo-

dat er tevens het aanstaren onder begrepen wordt,

dus: Gapend, met open mond, aanstaren, gelijk een-

voudige lieden plegen te doen bij het zien van iets,

dat hunne bevreemding wekt. || De boeren stonden

den hansworst aan te gapen. Het nieuwsgierige volk

gaapte de vreemdelingen aan. — Dit alles maakte zo

een contrast met mij , dat ik oogen te weinig had

,

en ik u zeker met een open mond zat aantegapen

,

wolff en deken, Wildsch. 2, 211. Een Engelschen

wedloop gaan aangapen, v. LENNEP, Rom. 5, 1.

2) Overdrachtelijk, van wijd openstaande leven-
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looir -J . die vree» aanjagen. Met gapcn-
den muil bedreigen, met opgesperde kaken dn.
verzwelgen. || Een vreeselijke afgrond gaapte om uu.

Het *r*f dat gaept u aen , cd Jrrvgl u te bedelven.

aun>.
Pro.-

AANGEBEDENE, zu» , og hal

deelw. vu Aanbidden (zie ald., 3), in Jen 210 van

hartstochtelijk beminnen ; doch als genieenslachtig

»nw opgevat, en als zoodanig het mv. -gebedenen

toelatende. >.- u hart.-t.rliUl.jk bemind persoon ; meestal

van vrouwen gezeird || O aan ge b. 1 unge-
bedene. lil) vrudcldc ruet zijne aangebedene aan den arm.

AANGEBOREN, huw . uil 1. i'i Lrabso-

lute betcekenis zonder trapp. v. vergel. Uit Geboren

en het bijw. Aan in den zin van aanhechting ('M , b).

lid. ongeboren.

1 Van ziek- en lichuimhoedanighcden van men-
schen en dieren In de drach' la ou-

den verkregen en bij de geboorte medegebracht. ||

De aangeboren sluwheid oer Chinaezan. Wriv.il.

den tijger aangeboren. Ecne moedervlek is een aange-

boren id ia, zegt uien, de aangebo-

ren aard oV — 1)' aangeboren zucht dei

dichtkunst, fBUUII, God 1 . JT \ Met alle mijne

ungeborene, overgeërfde, en teder aangekweekt

ternyen en gebreken, woLrr en uekev, H'ildsch.

1 , 1 10 I I renaaeTsehaa inborst, v.

D. PALM, Gedenkschr 20 I'. * , /. n van dezen aan-

geboren smuk , die hem niet verliet gedurende den

gansehen loop zijnes levens, Red. 1, 178. Het uit-

werksel eencr aangeboren geaardheid , 1 , 202.

li tochten binden in

Via haar aangeboren lin.

iiorrtRcs 11.

Hak den looaen vos. . .

lH-ekl onder andren srhyn zvn aengeboren aert.

zsvitots 141,

En heft een dichter van het noorden . . .

Op aangeboren trint zijn inje toonen aan.

-i- * >daw z , ïrn.

— Ook van denkbeeldige persoonlijke wezens ge-

zegd

:

Dan gloeit de Vriendschap met haar aangebooren vuur.

STIJL , Mengelp. 154.

Hij uitbreiding, van uiterlijke zaken, die men
bezit. Door en met de geboorte verkregen. In deze

toepassing was het woord vroeger zeer gewoon, 11

wordt het thans nog wel, vooral door dichters, gebe-

zigd. || Aangebooren onderzuten, hooft, .V //

Alle wet is aengeboren ofte gegeven, de groot, /»/.

B. I. f 2

De hantteat , en hel Recht , hun irettigh aengeboren.

vo.VDBL 0, 270.

Waer wert hem 't burgerrecht in («rieken aengeboren 1

vosiilt, Ifig. in Taur. 18.

't Benij geen koningen hun kroonen

,

Hun aangeboren magt.

TOLLBVS 6, 1.19.

3) Oudtijds werd aengeboren ook van personen ge-

zegd , voor : Door geboorte aan i' mand verbonden

,

dos Aanboorliog, bloedverwant, mug. Thans is het

in die beteekenis verouderd; het lut zich echter als

kunstterm nog gebruiken, waar van middeleeuwsche
rechtsbetrekkingen sprake is. Doch voor het afgeleide

mn). znw. aengeboorie behoort men dan, van oude
tijden prekende, thans aangeboremehap te zeggen.

Verg. bij Aanboord.
Sjtb. Aangeboren, Aangetehapen , Ingeschapen. —

De drie uitdrukkingen stemmen in zooverre overeen,

als zij te kennen geven, dat iets van de natuur is

verkregen , in tegenstelling van hetgeen door omstan-

1 gewoonte 1

il omvang dan da beril

iiidat het alleen kan gesegd word

betrek)

geboren wol

1 planten on delf-

lil op dicrl:

wurdt aangeboren niet

bezigd , dia, strikt

mrliikr. waarvoor ingeborer . ire-

iord dat, vroeger mede gebruikelijk , thans
buiten xwang doch zeer licht /uu li

; I ROl IIOK1 N . I .. AoU- .11

schapen verschillen onderling als at

kan n.

rkt tot inni

krachten. De zwarte huid i> den neger, het scherpe
' den valk aang.i «geschapen; sluw-

heid i- den voa, hel vwrtplantingtvermogcn den dieren

aangeboren en ingeschapen , hel laatste bij de plan-

Uii alleen ingeschapen; de bulten zijn dm kan
aangeboren en aangetehapen; de aantrekkingskracht

1- .Lr -t.f alleen ingeschapen, niet aangeboren of aan-
geschii>

AANGEDAAN, bnw., eig. het verl

/ indoen in den zin van treffen , roer

11 ..Is zoodanig tonder eigenlijke trapp. v.

die doorbijw. na sterk, heiig in/, omschreven v

sterker, heviger — , het sterkst, hevigst aangedaan.

Het woord 1- alleen dan als bnw. te beschouwen,

r het geheel absoluut staat, zonder vermelding

van de soort van gevoel, waardooi men aangedaan
U..rdt dat gevoel er bij als b. v. bij

BILD. 2, 860: MR liefde en deernis aangedaan , of

bij 11a COSTA 1,5: luistrend aangedaan), dan blijft

het eendeclw. Als bnw. wordt het alleen praedicatief

gebezigd: de vrouw Kas aangedaan, niet: de aange-

dane vrouw.

) Van den mensch of het G

troffen, geroerd, tot tranen h brij van wee-

moed of droefheid, hetzij van blijd-ch.ip . die tranen

uit de oogen perst. || Sterk, hevig, erg, weinig aan-

gedaan. Spoedig, lichtelijk aangedaan zijn. Tut schrciens

toe aangedaan zijn. Een hartelijk hij is

aangedaan Mij 11 gemoed, mijne ziel was aangedaan.

De rede maakte indruk; alle toehoorders waren aan-

gedaan. Een zenuwachtig mensch is spoedig aange-

daan. Zij was zoo aangedun, dat zij nul spreken

kon. — De meid was zo aangedaan en zo blyd, wolff
en i.ikln, Burg. 191. Dit gezegt hebbende, week

hy in den tuin, uiuütsprccklyk aangedaan, en toen hy
w..r binnen kwam, zagen zyne oogen root, 6

De schoon.' treedt hnvoort,
Op 't hevigst aangedaan.

111 lo. 1 . -1.1

Wie dan gevoelt zich niet op 't tederst aangedaan 1

Win rolt langt 't aangezicht dan niet een zachte traan?

DA COSTA I

En tot schreijens aangedaan
,

11 VMl pekneed.
Beeft er langs mijn wan»: Ban traan ,

Eer ik /elf het »

T0LLB5S G, 4.1.

it ; de sloep snelt h> sa aan
,

En kussen 't heilig strand, tot snikkens aangedaan.
I.1S.

AANGEDACHTENIS, mw, vr
,

zonder

mv Dit Uedachtenu .11 Int bflw Aan in den zin van

figuurlijke aanhechting I
'irhurlijk Wi

door bilii gevormd, om de kracht van aandenken en

gedachtenis ineen te smelten , en durdoor de gedach-

tenis met den persoon of de zaak , die zij betreft , in

nauwer verband te brengen, daaraan als 't ware uu
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lc hechten. Verg. Aandenken en GEDACHTENIS.
1) Eigenlijk. Het gedenken of herdenken aan iets,

met helder bewustzijn , het levendig aandenken , de

innige gedachtenis.

Doorweekt van vreugde en smarte en de allerteérste minne
Gevoele ik dezen dag eene aangedachtenis,

Die de allerteérste — die de ontzethjkste aller is.

BILD. 10, '293.

Neen : de aangedachtenis van uw heldhaftig strijden

Wisent jaarkring uit, noch eeuw.
Vr. K. w. BILD. 3, 126.

2) Overdrachtelijk. Een voorwerp, bestemd om het
innig aandenken levendig te houden.

'k Zal Pebus dan een lier, ons beider speeltuig, wijden,
En by die lier dit vers ter aangedachteniss'.

BILD. 4, 293.

Ik leg 't verzwakte hoofd by deze regels neer;
Doch laat ze U na mijn dood ter aangedachtnis strekken.

11, 502.

AANGEÊRFD , bnw., uit hoofde der absolute

beteekenis zonder trapp. v. vergel. Uit het bijw. Aan
in den zin van aanraking (34, a) en het bnw. Ge-

ërfd, van een erf voorzien, een «ƒ hebbende (verg.

gelaarsd, gespoord, gevleugeld enz., en zie bij het

voorv. ge-). || Van personen gezegd. In 't algemeen

:

Een erf (bebouwd of onbebouwd stuk gronds) bezit-

tende, dat aan vreemden grond paalt; doch bijna uit-

sluitend in gebruik als gemeensl. znw., Aangeërfde

,

mv. -geërfden , voor Eigenaar of eigenares van grond

,

gelegen aan eenen weg, eeuen dijk, eene watering

enz. || De aangeërfden van dezen dijk zijn verplicht

tot het onderhond daarvan bij te dragen.

Syn. Aangeërfde , Aangelande. — Beide beteeke-

nen in de hoofdzaak hetzelfde; alleen is aangeërfde
iets ruimer van beteekenis, omdat het ook bebouwde
stukken gronds omvat, waarop huizen, schuren enz.

staan, terwijl aangelande, streng genomen, alleen op

landerijen , op bouw- , hooi- en weiland ziet.

AANGEHECHT/HEID, znw. vr., zonder

niv., om de absolute beteekenis. Uit Gehechtheid en het

bijw. Aan in den zin van figuurlijke aanhechting (34, b).

Versterking van gehechtheid , waardoor het begrip

van gehechtheid of inuige genegenheid met den per-

soon of de zaak , die zij betreft , in nauwer verband
wordt gebracht. Verg. bij Aangedachtenis. Thans
is het woord in onbruik geraakt: men zegt alleen

Gehechtheid. || Dat hij nooit gemerkt heeft, dat die

jonge Heer eenige tekens gaf van aangehechtheid of

liefde voor de jonge Juffrouw, wolff en deken,
IFtklsch. 2, 191.

AANGEHUISD , bnw., uit hoofde der absolute

beteekenis zonder trapp. v. vergel. Uit bet bijw. Aan
in den zin van aanraking (34, a) en het bnw. Ge-

huisd, van een huis voorzien, een huis hebbende.

Verg. Aangeêrfd. Als gemeensl. znw. gebruikt, Aan-
gehuisde, mv. -gehuisden, voor Eigenaar of eigenares

van een buis, aan vreemd eigendom grenzende of

naast het huis van een ander staande. || Specule-

rende. . . wien 't selve {huys ofte erfve) toebehoort,

waer 't gestaen ofte gelegen sy, met den an-gehuys-

den ende gelande[n], Cost. van Gent, IX, 4.

AANGEHÜWD , bnw., uit hoofde der absolute

beteekenis zonder trapp. v. vergel. Eigenlijk het verl.

deelw. van Aanhuwen. Van personen gezegd, die door

iemands huwelijk tot hem in familiebetrekking gebracht

zijn. Hetzelfde als Aangetrouwd: zie ald. || Zijne aan-

gehuwde kinderen, de kinderen zijner vrouw uit een

vorig huwelijk, die nu door zijn huwelijk ook zijne

kinderen geworden zijn. Mijn aangehuwde broeder en

znster, de broeder en zuster mijner vrouw, mijn be-

huwdbroeder en -zuster. Een aangehuwde oom. Zij

geniet meer vriendschap van hare aangehuwde familie,

dan vau hare eigene.

AANGEKLAAGDE, gemeensl. znw. Het
verl. deelw. van Aanklagen , als benaming van een
persoon opgevat, en dus als znw. genomen, mv. -ge-

klaagden. Degeen, die bij het gerecht wegens het een
of ander misdrijf is aangeklaagd, de beschuldigde.

||

De aangeklaagde droeg zijne eigene verdediging voor.

Geen der aangeklaagden is schuldig bevonden. — Daar
verschijnt de aangeklaagde zelf in het midden der

vergadering, v. d. palm, Eed. 1, 32.

AANGELAND , bnw., uitsluitend in gebruik

als gemeensl. znw., Aangelande , en wel bepaaldelijk

in het mv. aangelanden. Uit het bijw Aan in den
zin van aanraking (34, a) en het bnw. Geland,
van land voorzien, land hebbende. Verg. Aangeêrfd.
Eigenaar of eigenares van land aan eenen weg, eenen

dijk, eene watering enz. || Het onderhoud van dezen

dijk is over de aangelanden omgeslagen. De scheisloo-

ten behooren ter halver breedte aan de aangelanden.

Syn. Zie Aangeêrfd.
AANGELEGEN , bnw., -gelegener, -gelegenst

,

doch alleen in de bet. 2). Uit het bijw. Aan in den
zin van eigenlijke en figuurlijke aanraking (34, a) en

het bnw. Gelegen, liggende: zie ald. Hd. angelegen.

Wordt uitsluitend attributief gebruikt; men zegt alleen

het aangelegen huis, hef aangelegen onderwerp , niet

het huis, het onderwerp is aangelegen.

1 ) Eigenlijk , van landerijen en gebouwen. Zóó ge-

legen , zóó liggende of staande , dat zij aan andere

eigendommen grenzen , die aanraken ; in welken zin

echter in de gewone spreektaal Aanliggend en Belen-
dend meer gebruikelijk zijn. || Deze akker onderscheidt

zich van de aangelegeue door grootere vruchtbaarheid.

De beide aangelegene huizen zien er bouwvallig uit.

Een ooilam wierp, die nacht, in de aangelegen kooi
Een ruigen leeuwenwelp, die door de kudde woedde.

BILD. 2, 387.

(Hy wendt) werktuiglijk nu de schreên
Naar de aangelegen slotgewelven.

V. LENNEP , Poè't. 1 , 29.

— Syn. Zie Belendend.
2) Overdrachtelijk, van onstoffelijke dingen. Zóó

gelegen of gesteld , dat ze iemand raken , betreffen , van

nabij aangaan , hem voor- of nadeelig kunuen zijn

,

dus: Belangrijk, gewichtig. || Aangelegen onderwer-

pen, v. d. palm, Red. 1, 85. Het aangelegen punt,

dat hier aangeroerd wordt, v. oosterzee, Lev. v.

Jez. 1, 435. Eene dwaling op dit aangelegen punt,

3, 107.— Ook als onz. znw.: het aangelegene, het be-

langrijke, datgene in iets, dat van belang of gewicht

is. || De betamelijkheid van dezen pligt, het aangele-

gene en zalige van deszelfs betrachting, v. d. palm,
Leen. 3, 125.
— Syn. Zie Belangrijk.
— Afl. Aangelegenheid. Bij HOOFT ook in denzelf-

den zin aangelegenis (N. B. 1190 en 1191).
— Over aangelegen als deelw., in den zin van

aanliggend i aan den disch) , zie bij Aanliggen.
AANGELEGENHEID, znw. vr, mv. -he-

den, doch alleen in de bet. 2). Van Aangelegen. Hd.
angelegenheit.

1) Abstract, zonder mv. De hoedanigheid van aan-

gelegen, op zich zelve beschouwd; dus Belang, ge-

wicht, waarde. || Een zaak van 't uiterste gewigt en

aangelegenheid, v. effen, Speet. 1, 91. Ik moet...

om zaken van veel aangelegenheid van huis, wolff
en heken . Burg. 415.

2) Concreet, ook in het mv. Eene zaak die belang-

rijk, gewichtig is, die iemand van nabij aangaat. Het
mv. aangelegenheden staat nagenoeg met zaken of

belangen gelijk. || Aangelegenheden van kerk en staat.

Ik bemoei mij ongaarne met eens anders aangelegen-
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heden. — Berispt, omdat hij de aangelegenheid van
een ander zich te zeer aantrok, v. n. palm, Red.
1, 112. Wanneer zij in gro. i aange-
legenheden werkzaam was, 1, 103. II. t gewoel en
de verwarring des anderen daags, die ieders har!

vervult met zijne eigen aangelegenheden, 1, 143 Di

gelukkige gevatheid om zich, in alle voorkomende
aangelegenheden, er door te redden, Sal. 3, 334,

Sya, Zi

Namenst, Handel»-, krijgsaangelegenheid, enz.

AANGEMERKT, redengevend onderschik-

kend voegw. Het verl. deelw. van Aanmerken in den
zin van in aanmerking of overweging nemen , absoluut

gebezigd voor aangemerkt zijnde of wordende, lid.

ongemerkt. Het heeft volkomen dezelfde beteekenis als

het meer gebruikelijke Aangezien (zie ald.), t. w. dat

de waarheid van hetgeen de hoofdzin vermeldt , blijkt

indien men het m den bijzin uitgedrukte in aanmer-
king neemt. Dus zooveel als Dewijl, naardien , fi. at-

tendu que. || Zijne handelwijze in dezen verdient lef,

aangemerkt hij nog zoo jong is. Aangemerkt hij niet

rijk is, mag zijne bijdrage aanzienlijk genoemd worden.
Syn. Zie Omdat.
AANGENAAM, bnw. en bijw. van wijze;

-genamer, -genaamst. Hd. angenehm. l'it het bijw.

Aan in den zin van richting naar zich toe (34, d)

,

en het verouderde bnw. genaam, bij kil. „ghenaem,
ghenaemigh , aenghenaem , acceptus, gratus;" zie uok

in in. Proeve, 2
,
131 vlg. Aan strekt hier dus al-

leen tut versterking van het begrip , dat reeds in genaam
ligt. Genaam, mul. genante, uhd. gandmi (graff
2, 1073), is afgeleid van het ww. genemen [gênant,

genanten, genomen), ohd. guneman (graff 2, 1060);
op dezelfde wijs als goth. andanéms , aangenaam , van
andntman, aannemen (SCHULZE 254 en 256), en

ohd. ndmi (aangenaam) van neman (grapf 2, 1054
en 11 >73), en als -baar van beren (bar, bdren), gaaf
van gevat (gaf, gaven), bekwaam van bekomen (be-

kwam, bekwamen). De a in aangenaam is derhalve

de lange d, goth. é, uit ia ontstaan, die ook in

het mv. van den onvolm. verl. tijd wordt aange-

troffen: zie A, § 13 en 27. De grundbcteckeiiis van

aangenaam is geschikt om aangenomen, d. i. om ge-

bruikt of genoten te worden, en vandaar bij uitbrei-

ding: hetgeen men g urne aanneemt, ondervindt, ziet,

smaakt, gevoelt enz. Het stemt geheel overeen

roet lat. accept'tu , van accipere , en fr. agréable van

agréer (aannemen), welk laut-tc op zijne beurl II

van lat. gratus (aangenaam) afstamt.

I ilnw. 1 ) Passief. Van een gevoel. Van dien aard,

dat men het gaarne ondervindt, Behaaglijk, zoet. || Een

aangenaam gevoel. Een aangename indruk. Aangename
gewaarwordingen. Een aangenamen 9maak in den mond
hebben.

Wat aangename!) wellust

Zou zij mij hier doen smaken

!

BKI.LAMY 217.

— Aangenaam is in de zielkunde de generieke be-

naming van die eene eroi te afdeeling der verschillende

soorten van het gevoel, waarnaar de begeerte streeft
;

tegenover «elke de andere afdeeling staat, die al de

onaangenau rdingen omvat, die men zoekt

Huilden of te verwijderen || Alle gevoel i* óf

aangenaam bt onaangenaam, is in hoogcren of gerin-

graad of genot of -mart.

Actief. Van personen, voorwerpen, hoedanighe-

den, werkingen of betrekkingen. Zóó gesteld, dat zij

op iemand een aangenamen indruk maken , een aan-

genaam gevoel veroorzaken, dat zij de zinnen of het

gemoed liefelijk aandoen , Behaaglijk, genoeglijk. || Een
aangenaam mensch. Aangenaam gezelschap. Ben aan-

genaam uitzicht. Een aangenaam ourd. Aangename

geluiden, tonen. Ken aangename reuk, geur, smaak.

Een aangenaam voorkomen. Aangename manieren

,

vormen. Eene aangename wandeling. Ivue aangename

tijding. Eene aangename betrekking beklceden. Tot

iemand in eene aangename verhouding Btaan. Een
aangename dag, avond, aangenaam door hetgeen er

in voorvalt. Uw geschenk was mij recht aange-

naam. — Dat elk, die geloof en gerechtigheid werkt,

Hem aangenaam, lief en welkom is, WOLFPen deken,
Btank. 2, 1(15. Het zij geschiedenis, wijsgeerig be-

toog, leerzaam en aangenaam verhaal enz. v. D. halm,
"Red. I, 44. Op eene aangename en nuttige wijze,

I, 124, Dat jeugdig levcnsperk, zoo aangenaam, zoo

belangrijk, zoo onvergetelijk, 4, 199.

Wat R&ngenaame tyd, wat vreugd
Na 20 latlgduurige ongeneugl '

ncYDECOPER, Ged. 21.

En 't levendig tooneel...
Had aangename stof verstrekt

Aan 't vaardig kunstpenceel.

V. lennbp, Poet. 2, 139.

— Beursterm. Van effecten en obligatien. Gewild

,

gezocht.
|| Spaanschc iets aangenamer; voor 't overige

blijft de markt onveranderd.

— Zegsw. Zich bij iemand aangenaam maken , zijne

gnnsf weten te verwerven. — Iets voor aangenaam
houden, iets met welgevallen aannemen

, goedkeuren.

—

Vroeger zcide men in dien zin: Iets aangenaam heb-

ben, eene uitdrukking die nog niet geheel verouderd

is — blijkbaar gevormd in navolging van lat. acceptum

Itabere — , en Iets voor aangenaam nemen (verg. ons

voor lief nemen). || Ende bidden hem, dat hy op de

offerhande . . . met een ghenadich ende vrolick aen-

schijn sieu wil , ende deselve aenghenaem hebben

,

effen gelijck als hy aengename heeft ghehadt de offer-

handen Abels, marnix, Bgenc. 2, 2 (bl. 69 b).

En dat was boven al bequaeni

.

Want Clodt die nam 't voor aengenaem.
cats 2, 404.

— Ook als onz. znw.: het aangename , datgene wat

aangenaam is. || Het aangename en onaangename wis-

selt hier beneden gedurig af. — Dat ik het aangename

en nuttige eenigermate zal kunnen vercenigen, v. n.

palm, Red. 1 . 75.

II) Itinv . van wijze. Alleen actief. Op cene aan-

L'enamc wijze; op eene wijze, die een aangenaam ge-

voel verwekt. || Aangenaam hij elkander zijn. Aange-

naam klinken, smaken, rieken. Wij hebben aangenaam

gewandeld. Die geur doet mij aangenaam aan. — Opdat

hij duidelijker, krachtiger, ordenlijkcr, aangenamer,

verrassender, zijne denkbeelden ontwikkele, v. d. palm,
R,d. 1, 38.

Nyn. Aangenaam, actief genomen, als de alge-

meene uitdrukking van cene hoedanigheid van dingen

of van cene wijze van werkingen , die een aangenaam

gevoel veroorzaakt, heeft lüt den aard der zaak eene

menigte synonieme woorden nevens zich, onderling

verschillende naar gelang van het gewaarwordingsver-

mogen (hetzij een der zinnen , hetzij het gemoed )

,

waarop zij bctrekkiug hebben. Zoo b. v. zijn lie-

felijk . streelend , zacht enz. synoniemen van aan-

genaam , waar van het gehoor gesproken wordt ; lek-

ker , keurig, heerlijk enz., waar het den smaak geldt.

Om het grootc aantal dezer woorden, die zich on-

derling in verschillende groepen verdeelen, is het noch

raadzaam noch doenlijk ze hier alle gezamenlijk te

behandelen. Men zie daarom bij de afzonderlijke woorden.

In passieven zin zijn synon.: Behaaglijk , Liefelijk

,

Pleizierig, Zoet. Een gevoel , eene gewaarwording , kan

aangenaam, behaaglijk, liefelijk, pleizierig >" toet

zijn. Liefelijk is, evenals aangenaam, op allerlei ge-

waarwordingen toepasselijk, doch duidt een fijner,
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kiescher gevoel aan. Pleizierig is altijd gemeenzaam

en alledaagsch , dus minder edel, en meestal van zin-

nelijken aard , vooral in de passieve opvatting. Zoet

,

in de overdrachtelijke beteekenis , staat geheel met aan-

genaam gelijk; doch het is, juist door de figuurlijke

opvatting , meer eene dichterlijke uitdrukking. Behaag-
lijk wijst, uitdrukkelijk op die eigenschap van alle aan-

genaam gevoel, dat men het gaarne ondervindt.

Afl. en Samenst. Aangenaamheid, onaangenaam,

veraangenamen; Weiaangenaam. Vroeger ook de all.

aangenaamlijk , bnw. (huïd. Proeve 2, 132), en

aangenomen, ww. (huygens 1, 109).

AANGENAAMHEID , znw. vr., mv. -he-

den, doch alleen in de bet. 2). Van Aangenaam. Hd.
angenehmheit

.

1) Abstract, zonder mv. De hoedanigheid van

aangenaam, op zich zelve beschouwd. || De aange-

naamheid en innemendheid zijner manieren. — Gcet

vorstant geeft aengenaemheyt , Spreuk. 13, 15. Om
in zijnen stijl die helderheid, verscheidenheid en aan-

genaamheid te doen vinden, v. d. palm , Red. 1, 47.

2) Concreet, ook in het mv. Iets dat aangenaam

is, genoegen, vermaak. || De aangenaamheden van

het buitenleven. — Bewaert de bestendige wijsheyt

ende bedachtsaemheyt ; want sy sullen . . . zijn . . . een

aengenaemheyt voor uwen halse, Spreuk. 3, 21 en

22. Het gemis der lieve stad en alle haare aangenaam-

heden, wolff en deken, Blank. 3, 312
— In deze beteekenis is het woord thans weinig

meer in gebruik. Gewoonlijk zegt men : het aangename

,

of wel, in het mv., de aenoegens of vermaken.

AANGENOMEN, gevolgd door dat, onder-

stellend onderschikkend voegw. ; of, zonder dat en

dan bijschikkend. Het verl. deelw. van Aannemen in

den zin van onderstellen (voor een oogenblik als waar
aanmerken

)

, absoluut gebezigd , en evenals het ge-

lijkbeteekeneude ondersteld — of gesteld dat, ff.

supposé que, gevormd naar het voorbeeld van lat.

posito. Aangenomen staat in deze uitdrukking voor

aangenomen zijnde, en is op zich zelf beschouwd een

bijw. van modaliteit , oradat het op de waarheid van

eenen zin betrekking heeft. Het wordt echter nooit

werkelijk als bijw. gebruikt; aangenomen allée'n, zon-

der dal, beteekent hetzelfde als aangenomen dal en

is insgelijks een voegw.

Aangenomen dat verbindt eenen bijzin als onder-

stelling met eenen hoofdzin, die eene gevolgtrekking

ontkent, welke men uit de onderstelling zou kunnen
opmaken ; waarbij men in aanmerking moet nemen

,

dat eene ontkenning niet altijd door een ontkennend
bijw. uitgedrukt, maar ook door de voorwaard, wijs

en den vorm ecner rhetorische vraag aangeduid wordt.

De onderstelling, in den bijzin vervat, behelst ge-

woonlijk eene gedachte, die niet van den spreker zel-

ven uitgaat, maar door een ander als grond zijner

bewering geopperd is. || Aangenomen dat hij bij den
moord tegenwoordig was, zulks bewijst zijne mede-
plichtigheid nog niet, d. i. indien men al aanneemt
(gelijk gij zegt) enz. . . . dan vloeit daar nog niet

uit voort enz. Aangenomen dat hij ten stelligste be-

loofd heeft u te zullen helpen, zoo moogt gij toch

niet werkeloos stilzitten , d. i. zelfs dan hebt gij het
recht niet om te denken, dat gij moogt stilzitten.

Wanneer men de tegenstelling tusschen de onder-

stelde reden en de ontkende gevolgtrekking sterker wil

doen uitkomen, dan blijft dat weg, en bezigt men
eenvoudig aangenomen. De bijzin neemt alsdan den
vorm van eenen hoofdzin aan , is dan niet ondergeschikt

aan de gevolgtrekking, maar wordt als van gelijke

waarde gedacht. Dit heeft natuurlijk het meest plaats

als men de onderstelling volstrekt ontkent , of wanneer
men met sterke overtuiging of met drift redeneert.

In het eerste geval staat de onderstellende zin in de

voorwaard, wijs ; in beide gevallen wordt de ontkenning

niet zelden door eene rhetorische vraag uitgedrukt.

|| Aangenomen de dief ware aan die wond gestorven

(maar dit is niet zoo ) , dan zou de verwonde toch niet

wegens moord kunnen aangeklaagd worden. Aangeno-

men hij ware een gierigaard, wat zou zijn broeder er

tegen doen? d. i. men mag toch niet beweren, dat

zijn broeder er iets aan doen kon. Aangenomen ik

heb het g?zegd , wat zou het dan nog ? d. i. zelfs

dan zou het nog niets zijn. Aangenomen ik ware de

onschuldige oorzaak, wat ging het u aan?

De onderstellende zin, die met aangenomen (dat)

begint, staat of in de aantoon, óf in de voorwaard,

wijs. Het eerste heeft plaats, wanneer men de on-

derstelling niet volstrekt ontkent, maar slechts te ver-

staan wil geven , dat men ze voor zich zelven nog

niet aanneemt. Aangenomen, hij is dood, of dat hij

dood is, geeft zijdelings te kennen: het is mogelijk,

dat hij dood is , maar ik voor mij geloof het niet.

— De voorwaard, wijs wordt gebezigd, wanneer de on-

derstelling volstrekt ontkend wordt. Aangenomen hij

ware dood, of dat hij dood ware, wil zeggen: hij

is niet dood, maar ik stel het voor het oogenblik.

— l.-iniii. In plaats van de aantoon, wijs bezi-

gen sommigen de aanvoeg., doch stellig ten onrechte.

De aanvoeg. wijs dient doorgaans om den wensch of

de toelating uit te drukken , dat iets zij of niet zij

,

geschiede of niet geschiede; in toegevende (concessieve)

zinnen geeft zij den aangesprokene als 't ware verlof

om iets als waar te onderstellen. In zulke zinnen wordt

de toegeving of concessie door den vorm van het ww.,
in zinnen met aangenomen door dit woord zelf uitge-

drukt: de aanvoeg. wijs doet in het eene geval, wat

aangenomen in het andere doet: Hij zij dood is vol-

komen hetzelfde als Aangenomen, dat hij dood is.

De zinnen met aangenomen staan in dit opzicht gelijk

met andere, waarin misschien, mogelijk, waarschijn-

lijk enz. voorkomt , die ook slechts mogelijkheid

,

geene wérkelijkheid onderstellen, en toch de aantoon,

wijs vereischen: Hij is mogelijk reeds dood, niet Hij

zij enz. De aanvoeg. wijs zou in zinnen met aange-

nomen niet slechts overtollig wezen, maar ook iets

anders uitdrukken, dan men bedoelt. Aangenomen dat

hij dood is, beteekent: Ik neem een oogenblik voor

waarheid aan de gedachte: hij is dood; — aangeno-

men hij zij dood, zon beteekenen: Ik neem voor waar-

heid aan de gedachte: hij zij dood, dus den wensch

enz., dat hij dood zij; hetgeen ongerijmd is.

De beteekenis van aangenomen (dat) blijkt het dui-

delijkst bij eene vergelijking met indien. Het onder-

scheid bestaat vooreerst hierin , dat bij indien het oor-

zakelijk verband van twee gedachten gesteld, maar bij

aangenomen (dat) ontkend wordt. Indien hij de schul-

dige is, zal hij ongetwijfeld gestraft worden, stelt

het gestraft worden als het zekere gevolg van schul-

dig zijn ; doch zegt men : Aangenomen dat hij de

schuldige is, men zal zulk een machtig personage niet

durven straffen, dan geeft men te kennen, dat in dit

geval uit het schuldig zijn het gestraft worden niet

voortvloeit. — Ten andere, indien laat de waarheid

der onderstelling geheel in het midden , stelt noch

ontkent ze; aangenomen (dat) ontkent ze subjectief,

d. i. voor zooverre den spreker betreft, die ze alleen

voor het oogenblik aanneemt. Dit laatste blijkt dui-

delijk daaruit, dat men bij het stellen der mogelijk-

heid niet aangenomen (dat), maar het syn. indien

(of bijaldien) al, indien ooi, indien ook al bezigt.

Syn. Aangenomen (dat), Ondersteld (dal), Ge-

steld (dat). Indien (bijaldien) — al, — ook, —
ook al. — De drie eerste worden onderscheidenlijk

gebezigd naar gelang van den aard der onderstelde ge-
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dachte. Gesteld <//a/) kondigt eene gedachte aan, die

door den spreker als voorbeeld gekozen wordt om
er eene gevolgtrekking uit af te leiden ; ondersteld

(dat) eene onderstelde gedachte, van den spreker uit-

gaande , aan welker waarheid hij zelf niet gelooft

;

aangenomen (dat) eene gedachte, die niet van den

spreker zelven uitgaat, maar reeds door een ander ge-

opperd is als grond van hetgeen hij beweerde, en die

nn door den spreker wordt opgevat om te kennen te

geven , dat zelfs die grond geen bewijs voor het be-

weerde oplevert. — Ondersteld (dat) en aangenomen

(dat) verschillen beide op gelijksoortige wijze van in-

dien al (indien ooi, indien ooi al). De laatste uit-

drukkingen geven te kennen, dat de spreker, evenals

bij het eenvoudige indien, de objectieve waarheid der

onderstelling onbeslist laat, ze evenmin verwerpt als

aanneemt; terwijl hij die met aangenomen (dat) en

ondersteld (dat) voor zich ontkent. Met indien (of

bijaldien) hij ooi al icaarlijk gestorven is , zoo is het

verlies toch niet groot , verklaart de spreker niets om-
trent de werkelijkheid ; met aangenomen dat hij ge-

storven is, enz., geeft hij te verstaan, dat hij voor

zich dat sterven voor een ongegrond beweren houdt.

AANGESCHAPEN, verl. deelw. van het in

onz" taal ongebruikelijke ww. aanscheppen, hd. an-

schöpfen , bij de schepping of vorming aanbrengen

,

toevoegen.

1) Van uiterlijke zaken. Bij de schepping of vor-

ming door de natuur uitwendig aan een wezen aan-

gebracht; als 't ware aan het lijf geschapen. Thans

weinig meer in gebruik.

Dit harnas past zoo braef, al waer 't u aengeschapen.

V05TDBL 6, 867.

Hoe heerlijck past u 't wapen,
Als waer 't natuurelijck uw wezen aengeschapen

!

6, 2S0.

2) Van innerlijke hoedanigheden gezegd. Bij de

schepping of vorming door de natuur inwendig in een

wezen gelegd. In deze beteekenis thans geheel verou-

derd en te recht door ingeschapen vervangen. || 't Gunt
andere schepselen doen , of alleen door haer aenge-

schapen kracht, ofte oock enz., r>E groot, Inl. B.

I, |2.

Wat nut sal ons ook doen de aengeschapen reden

,

Indien men niet en sal die schoone gaeff besteden I

ne oroot, Beuiji 13.1.

Syn. Zie Aangeboren.
AANGESPEN, bedr. nr. ww., met heiien:

gespte aan , heeft aangegespt . Uit Gespen en het bijw.

Aan in den zin van aanhechting (34, b). Door ges-

pen aan iets bevestigen; inzonderheid Aan het lichaam

vasthechten ; van het harnas , het zwaard of cenig

ander wapen gezegd, dat met gespen wordt vastge-

maakt. || 't Geweer (de degen) zal... niet als by

avond , en om zich ... te verweeren , aangegespt wor-

den , v. effen , Speet. 1 , 72. Geen eigen nood deed

n het harnas aangespen, v. n. halm, Red. 2, 153.

Niet eerder gespten zij het harnas aan, 4, 155.

Help, God' de strijd genaakt, en Maurits dappre hand...

Gespt weer het harnas aan.

v alpiiex 1 , 351.

Welk een blijdschap! 't teeder knaapje

Gespt zyns vaders slagzwaard aan'

BELUMY I1S.

Nog eens , o Jonglingscbap ' gespt nu de wapens aan ' 38.

AANGETOGEN, verl. declw. van een ww.,

dat in de onbep. wijs en den tegenw. tijd verouderd

i«, maar waarvan de verbogen vormen (toog, togen,

getogen) nog in gebruik zijn. De mnl. vorm was

tien, hd. ziehen. Daar echter de verbogen vormen
den overgang der oorspronkelijke h tot g vertoonen

,

moet thans tiegen als grondwoord gesteld worden

,

evenals tijgen voor het oude tien (teeg , tegen
, ge-

tegen), hd. zeihen, in de plaats is getreden. Ziedaar-

om bij + Aantiegen.

AANGETROUWD, bnw., uit hoofde der

absolute beteekenis zonder trapp. v. vcrgel. Eigenlijk het

verl. deelw. van Aantrouicen. Geheel hetzelfde als

Aangehuwd. Huwen en trouwen staan in beteekenis

volkomen gelijk ; alleen is de laatste uitdrukking meer
alledaagsch en gemeenzaam dan de eerste. Zie daarom
bij Aangehuwd. || Aangetrouwde kinderen. Aange-

trouwde familie.

AANGEVEN, bedr. st. ww. der 3de kl., met
hebben: gaf aan, gaven aan, heeft aangegeven. Uit

Geven en het bijw. Aan in den zin van bereiking

van het doel (34, e). Hd. angeben.

1) Eigenlijk , van stoffelijke voorwerpen. In iemands

handen geven, aanreiken. || Geef eens een mes aan.

Wilt gij mij de boeken aangeven, dan zal ik ze weg-

zetten.

,,'k Lap schoenen ," sprak de heiige wéér,

„och, geef die leest reis an!"

DE OÉNESTBT, L. tl. E. 191.

— Syn. Aangeven, Aanreiken. — Het eerste is

de algemcene iritdrukking ; het laatste geeft bepaalde- -

lijk te kennen , dat de persoon , wien men een voor-

werp aangeeft, er zelf niet bij reiken kan, omdat hij

er te ver af is. Geef mij dat boek eens aan, want
ik uil het gaan lezen; maar: Reik mij dat boek eens

aan, want ii kan er niet bij.

2) Figuurlijk, van iets onstoffelijks. Tot iemands

kennis brengen, bekendmaken, in het algemeen. || Zoo
vond hy zich gelast hun aan te geeven , dat haar . . .

eenighe oopening van vreede gedaan was, uooft, N.
H. 1185.

Onsprekelijcke smert , die nochtans aenghegeven
Aen

t
diese helpen kun , mijn lijden soud' versachten.

V. BBAUMONT 20.

Uit deze algemeene beteekenis, die thans verouderd

is , ontwikkelden zich de volgende meer bepaalde :

a) Iets ter kennis van een ander brengen , waar-

van men de hoedanigheid of wijze zelf bepaalt;

veelal met het bijoogmerk, dat de ander er zich uaar

richten zal. || De hoofdtrekken van iets aangeven.

Een nieuw gezichtspunt aangeven. — De oogpunten

,

bij de meergedachte Voorreden . . . aangegeven , wi-

selius, Meng. 4, XXIX. In het aangeven van den

teit ben ik zoo weinig mogelijk van den codex afge-

weken , hai.bertsma , Aantt. op Maerl., Inl. C9.

De schifting... is geschied, om cenige rustpunten

bij 't lezen aan te geven , v. koetsvelu , Snippers
,

bl. XI. Is hiermede iets anders aangegeven dan de

vorm, waarin men alles kan passen? opzoomer, We-
zen d. Deugd, 21.

— taiiiii. Ten onrechte heeft men aangeven in

deze beteekenis als een germanisme willen verwerpen.

Het moge in lateren tijd , en niet zonder invloed van

hd. angeben, meer algemeen in gebruik zijn gekomen

;

het is niettemin geheel onberispelijk : de meer bepaalde

opvatting vloeit uit de algemeene beteekenis van be-

kendmaken zeer natuurlijk voort. Opgeven , dat men
in de plaats wil stellen , is niet hetzelfde. Wie ons

iets opgeeft, maakt iets bekend, dat onafhankelijk

van hem zelven bestaat; b. v. den naam van den win-

kelier
, bij wien dit of dat te bekomen is ; den schrij-

ver, bij wien, het deel en de bladzijde, waar iets te

lezen staat; de wijk en liet nommcr van het huis,

waarin hij woont, enz. Doch men geeft iets aan,

wat men zelf voortbrengt, wat men zelf heeft ont-

worpen, berekend, uitgedacht of bepaald, als b. v.

de schrijver het oogpunt of het rustpunt, dat hij

den lezer aanwijst; de orkestmeester (of voorzanger)
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den toon, dien hij zelf zingt ; de stuurman den door
hem berekenden koers; de hoofdofficier de door hem
bepaalde marschroete, enz. Evenzuo zegt men van
een instrument, dat het den toon aangeeft, dien het

voortbrengt en laat hooren.

Dat voor 't overige aangeven in dezen zin werke-

lijk in de volkstaal leeft, blijkt genoegzaam uit de

zoo even vermelde algemeen bekende zegswijzen den
koers — en den toon aangeven, waarin de kracht

van het woord duidelijk spreekt, t. w.:

— Scheepst. Den koers aangeven, bepalen en op-

geven, welken koers men sturen moet. || De stuur-

man had den koers verkeerd aangegeven; daardoor

was uien verzeild.

— Toonk. Den toon aangeven, den grondtoon la-

ten hooren, waarnaar de zang ingericht of de instru-

menten gestemd moeten worden. || Men gaf den toon

met eene stemvork aan. — Al wat waarlijk bevallig

is, en door den liefelijken toon, dieu het aangeeft,

eene snaar des gevoels harmonisch trillen doet, v. d.

palm, Red. 3, 82.

Gij geeft den feesttoon aan , dien de aarde luid hoort rijzen.

tollens 5, 28.

— Ook overdrachtelijk gebezigd, in toepassing op

stijl en voordracht. || Waar heete drift, waar onbe-

scheid en verbittering, de navorsching vooruit ijlen,

en den toon der voordragt aangeven, v. n. palm,
Red. 3, 109.

Bij verdere overdracht in de— Zegsw. Ven loon aangeven (in een gezelschap

,

eene vereeniging enz.), de persoon zijn die het voor-

beeld geeft, en naar wien de overigen zich richten;

ook den toon geven geheeten. || Hij geeft in alle ge-

zelschappen den toon aan. Wie geeft daar den toon

aan?

b) Iets ter kennis brengen van de overheid. Be-

paaldelijk in gebruik van mededeelingen : aan het ge-

recht ; bij den burgerlijken stand ; bij den ambtenaar

der belastingen , en bij de krijgsoverheid.

— Aan het gerecht bekendmaken (een gepleegd

misdrijf) , t. w. als men zelf in de zaak is betrokken ,

of ambtshalve verplicht de zaak ter kennis van het

gerecht te brengen. || Eenen diefstal aangeven. Bij

mijnen buurman is dezen nacht ingebroken en gesto-

len; hij heeft het reeds aangegeven. Eenen dief aange-

ven, bekendmaken wie de diefis {Verg. de Aanm.
bij Aanbrengen I, 2, c). De moordenaar, door zijn

geweten gefolterd, gaf zich zelf aan.

— Syn. Aangeven, Aanbrengen, Verklikken. Zie

Aanbrengen (1,2, c).

— Bij den burgerlijken stand bekendmaken , met
opgave van die verklaringen , die door de wet gevor-

derd worden. || Een sterfgeval aangeven. De geboorte

van een kind aangeven ; ook bij ellips : Een kind aan-

geven. Er zijn deze week meer sterfgevallen dan ge-

boorten aangegeven. Hebt gij uw kind al aangegeven

?

— Bij den ambtenaar der belastingen bekendmaken

;

t. w. het doeu van zulke verklaringen of mededeelin-

gen door den belastingschuldige aan den bevoegden

ambtenaar, als door de wet gevorderd worden. || Hoe-

veel deuren en vensters hebt gij aangegeven ? Hij heeft

drie knechts te weinig aangegeven , en wordt uu ver-

volgd. Men mag gcene aan belasting onderworpen goe-

deren in-, door- of uitvoeren , zonder die aan te ge-

ven , zonder op te geven , wat men vervoert. Men
had verzuimd dien wijn aan te geven. Vergeet niet de

koe aan te geven. De aangegevene waarde.

— Bij de krijgsoverheid bekendmaken. Bepaaldelijk

in de elliptische uitdrukking:

— Iemand aangeven (t. w. zijnen zoon of pupil),

hem aanmelden als volgens de wet tot de loting voor den

krijgsdienst verplicht. Zich aangeven, zich zelven als

zoodanig aanmelden. || Uw zoon valt het volgende

jaar in de loting; zorg, dat gij hem bijtijds aangeeft.

Hebt gij u al voor de militie aangegeven ?

c) Zich aangeven {voor iets , bij de bevoegde, macht)

,

zich aanmelden (ter bekoming van iets, waarover zij

te beschikken heeft); zich als mededinger bekendma-
ken, zich onder bet getal der mededingenden stellen.

|| Hoeveel personen hebbeu zich voor die betrekking

bij het Bestuur aangegeven? Niet allen, die zich aan-

gegeven hebben, worden tot het vergelijkend examen
toegelaten. Ik heb mij bij het zanggezelschap aange-

geven {om lid te worden). — Weldra sterven zij in

de bitterste armoede , ten ware zij zich bij de arme-
kas aangeeven, wolfp en deken, Wildsch. 5, 323.

Alle scheepsofficieren of scheepsgezellen , die zich als

bevaren aangeven {zich als zoodanig aanmelden om
op het schip in dienst genomen te worden), W. v.

K. a. 405.

Afl. Aangever, Aangeving, aangift.

AANGEVER, zuw. m., mv., -gevers; vr.

aangeefster , mv. -geefsters. Van Aangeven. In het

algemeen Degeen die aangeeft; doch uitsluitend in ge-

bruik in de bet. 2, b), van hem die iets aan de

overheid aangeeft; en wel bepaaldelijk bij den bur-

gerlijken stand en bij de belastingen.

a) Degeen die bij den ambtenaar van den burger-

lijken staud aaugifte doet van een geboorte- of sterf-

geval.
|| De akte van geboorte zal vermelden... 4°

de voornamen en namen enz. der aangevers en der

getuigen, B. W. a. 31 {verg. a. 51, 3°).

b) De belastingschuldige, die aan den bevoegden

ambtenaar de verklaringen of mededeelingen doet, dooi-

de wet voorgeschreven. || De aangever, die bedrieg-

lijke opgaven doet, is strafbaar.

AANGEZICHT, ook aanzicht (zieald.),

voorheen aengezichte en aenzichte , znw. onz., mv. -ge-

zichten, verkl. -gezichtje. Uit Gezicht en liet bijw.

Aan in den zin van richting naar het doel (34 , h).

Hd. angesichl. De grondbeteekenis is abstract: het

aanzien of het aanschouwen , actief en passief opge-

vat; doch in de laatste opvatting wordt het concreet

genomen en op het aangeziene of aanschouwde toege-

past. Bij KIL. „Aen-ghesicht, aen-sicht , aspectus,

conspectus, et Facies, os."

1) Actief en abstract. De daad van aanzien, het

aanzien, het aanschouwen, de blik. || Iemand in zijn

aangezicht beschimpen, bespotten, uitlachen, dat hij

het ziet. — Doe verberghde sich Adam, ende sijn

wijf, voor het aengesicht des Heercn, voor Zijn blik,

Gen. 3, 8. Gy weet, dat... het gantsche Israël sijn

aengesichte op my geset hadde, het oog op mij ge-

richt had, 1 Kon. 2, 15. Het sal voor u-Üeder aen-

gesichte zijn, of ick liege, Job 6, 28.

Nu neemt en wiegt hy 't kind op de armen, kust dien zoon,

En heft hem naar om hoog voor 't aangezicht der Goón.
BILD. 2, 448.

— Vanhier, bij uitbreiding, de thans meer gebrui-

kelijke bcteekenis van aangezicht voor tegenwoordig-

heid, onmiddellijke nabijheid, die in staat stelt niet

alleen om te zien, maar ook om te hooren, of waar

te nemen in 't algemeen. || Iemand in zijn aangezicht

,

in zijne tegenwoordigheid, roemen, prijzen, laken

enz. Iets loochenen in het aangezicht der geheele we-

reld. — Voor het aangezigt van God, v. i>. palm,
Red. 1, 146. Het denkbeeld, dat de balling, ver-

vreemd van het heiligdom, daardoor ook van Gods

aangezigt verstooteu scheen , 1, 20.

vrij en naar mijn eigen licht

Het hart tot God te durven heffen

,

Om 't even voor wiens aangezigt.

TOLLBNS 6 , 88.

— Daar het spreken of handelen in iemands tegen-
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woordighcld dikwijls vrijmocdi.-

onbrschaamdhcid verraadt, I tdmkkhu M
iemands aangezicht niet zi ldt n ilr waarde van dl

onbeschroomd , vrijmoedig of onbeschaamd. || IVn
inachlhebbendc in . ;enspreken. ! mand
in zijn aangezicht bebsst I [i tand ieta

in het aangezicht zeggen Iemand ieta ui Int sange-

zicht licttcn liegen. — Een vulck iny gcdurighlick

in mijn aengesichte, Jet. 05 . .'t

'issief en coi

a) In 't algeuieeu. Datgene \.m ieta, dat (aan)

gezien wordt, dat zich aan het oog VI

de wijze, waarop bet zich vu'

"rkomm , de gedaante van iets. In deze

raecne opntting verouderd. || lek sal I

aeogeaiclt der aerde bedecken met i ui mijn

r, Judith 2 . 5.

Hulde il de werrelt , rn natuur , en 's werrelts staet

igeslehl an •

VOÜDBL. tttnclupp. II. 1. VS. 7.

4)11' uilen lliilifd
;

dat gedeelte dat mm a/r/i.-iW , al-

m

't. vitaal van lil. videre (zien). In

de gemeenzame rrjreektaal vt Gezicht gc-

heeten. II Salfl uw' hooft ende iraseht mr1

«ichte , Matth. fi , 17 k zo verb

a

I

aangezicht, wol Ff en m ki N .

WilAsch. :ï
. jgt blonk van vr

v d. palm, Gedenkichr. i'.s. Wanneer Zopyrns. ..

zich het aant.'ezii.'t door het afsnijden van ooren , neus

en lippen misvormde, Red. I, 88,

.rloeijend moederoog uu 't oog des zuiclines hangen,
Duf <u in 't aagt gelaat van 't Hef onnozel a
li. trekjes waant te zien van 's vaders aangezet'

IIEI.MKKS, II, ,11. N 7.

Maar 't schuwe kind krimpt svas;, en berfl li. t aangezicht
Aan 's Voedsters boezem, bang, en bantanda alt in tranen.

l II D -'
.

4's

Wien rolt langs 't aangezicht dan niet een zachte traan?
Da cost t 1 , 5.

En, gy lief onnooiel wichtjen,
Op wier donzig a.ingczirMjeii

Ik Gods leg! ii ka
eiLii 11 , 10.

Kiennrlijk ook van het aanschijn der hemellich-

len gezegd , die als godheden voorgesteld worden , en

aan wrlkc men als zoodanig mi aangezicht toeki

En Jsagt de golven I] lieht.

na xibbb, Bal. 250.

lw> mnrgenzon, die met een vrolyk san.
Al l | mlrvk l.-v. n geeft.

iiooovi.ir.T. ./'t. 168.

7.i|n peftwalm vliegt de zon In 't rlatiooi smee/ieiit

BI LD. 0, 383.

Q* vooral, die, met uw zilvren aangezirtit

,

l'w hoornen afkeert van uws broeders •chitterllcht.

9 , SS».

— Zegsw. Hei kind gelijkt zijnen rader, alsofhet

uit zijn aangezicht gemeden vat. - lltj draatjt zijn

hart op zijn aangezicht , ia zoo openhartig, dat men
op zijn gelaat alles kan lezen "at r il

omgaat. Iemand een ilag in het aangezicht geren ,

-rovclijk belcedigen. — Op zijn aangezicht tal-

len, nrderknielen met het aangezicht naar den

gekeerd.

— Spreekw. Hle zijn neus schendt , schendt zijn

aangezicht, wie gebreken van zijne nabestaanden aan

het licht brentrt , deelt /• lf m de schande. — Wacht
u voor een man met twee aangezichten , v.

dnbbrlhartig mensch. — Ihc leghen den hemel ipm/gbl

,

krijght het speecksel in zijn aenzieht , wie hooircren

of machtigeren bespot of verguist, haalt zich zalven

schande i.|i .lm halt, Dl bui ni , Bant. i, 840

Hei aengheticht ontdeehi ghewit , Hoe genumt om het

herte ij. Dl BBTJ1C] 400.

Haar Int aaiiL'i.'iilit lul voornaamste herken!

middel is , beteekent— Iemand tan aangezicht kennen, hetzelfde als:

In ui persoonlijk kennen aange-

licht unbek. in persoonlijk onbekend zijn. ||

Ik km lu ui alleen bij naam, niet van aangezicht. —
lek m van aengesichte onhekent den gemeynten in

— Van aangezicht tot aangezicht met iemand spre-

ken , hetzelfde als tan mond tot mond, zelf met il

spieken, niet duur Itisschenkomst van een derden. Vroe-

ger aangezicht aan aangeaeht. || De Heen sprack

tol Most aengesichte acn aen'j I :i.'i . II.

IV| uithreidiiig :

— Van aangelicht tot aangeaeht (ieta kei

van nabij, il ervaring, als t v/are door per-

itmoeting.

Kn 'k beb 'i Vi rderf op al tijn

Van aangaaJcht tot aarsgastcht aanachi a

tt.n k *ti: - . M0.

Syn. Aangericht, Gelaat, Gezicht. - Aange-

zicht is de algemeene ei o iming; gel

het aangezicht als uitdrukking van het karakter, als

de spiegel der ziel. Iemand heeft eene wond in het

aangezicht , niet in het gelaat] men leest ii iiiands ge-

ti aangeaeht en up -f\]w gelaat

beide, maar het laatste is eigenaardiger en gep
' is volkomen hetzelfde als aangeaeht, maar

hit iroord a alledaagsch, somtijds

lag in het aangezicht is kiescher

Irnkt dan een slag in het gezicht.

Sarnenst, Aannezichtspijn; Jtomaangeticht.

AANGEZICHTSPIJN, znw vr
, uw. -fij-

nen. I it AangexL !l sige pijn in dezenn-
i

* l.at. nr: ïi, fr.

lic douloureux. \\ Hij is erg niet aangezichtspjjnen

gekweld.

AANGEZIEN, i onderschikkend

deelw. van Aanzien in den zin

van in aanmerking nemen, absoluut ^hezigd voor

aangenen zijnde of wordend lid angeiehen. Hel

te kennen, dat de bijzin, dien het met den

hoofdzin verhindl lu ttr< en de

hoofdzin vermeldt; dat de waarheid van hetgeen in

dezen laatst n rei mi ld •
i H . blykt indien men bel

i.i,, in uii •, drnkte aanxu f of in hi i oog hondl .

ivo 1 tli Di «ijl, naardien, fr. vu jue, en het-

tellde al- langcmerkt. || Aangezien hij lu

ili r v is, belinort in. ii I I naar

rngen, d. i vaaneer m<n aanziet,

in aanmerking neemt , dat bij bet mulste lid is , dan

blijkt hieruit, dat orUjh it enz. Aangezien

baal blijkt waar t«

zijn, hi oden om bet overige in twijfel

M, u m ,, i de L-iriiiL." kennis vau

knaap niet I en bjjj altijd

geen qnaet I

'uu -tui. langesien hy met vertrouwen by u

• .ik :f , \ïi. Oy suil leggen in o bert

Wie li, ii' iii_v ili -i' gegenereertf aengesien iek van

o was, Jet. 49 , 21.

Sm,. Zie (i.mi'at.

AANGIEREN , ons /» . irw . met zijn gierde

aan , is aan » . zich /ml' In

in lul In iw 1'in in den z"i van nadi-nng

uit' waarin men zii h I

be richting nade-

rni , nut mi draai of zwenking aankomen |l l

rjerdc nul de overige ichepen op Bardirxiê aan,
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v. limb. brouwer, Cesar 4, 184. Den ruiter, die. . .

juist in tijds . . . kwam aangieren , en den tengel greep

van het hollende dier, v. lennep, Rom. 7, 232.

AANGIEREN , onz. zw. ww., met zijn : gierde

aan, is aangegierd. Uit Gieren, schreeuwen, huilen,

geraas maken, en het bijvr. Aan in den zin van na-

dering (34 , g). Van stormen (ijsklompen enz.) gezegd.

Gierend , huilend , loeiend naderen ; met hevig geraas

aankomen.

Waar stormen , aangegierd , niets in hun woeden spaaren.

ASSCHENBEROH 208.

't zoele zuiên,
Dat aangiert met geduchte kracht.

LOOTS , Ged. 1 , 49.

't Gevreesd gevaarte naakt, dat ze in de verte hooren

;

Het naakt; — verdelgend en verbreedend giert het aan.

tollens 5, 105.

De sneeuw , die uit het Noorden stuift

,

Giert tegen 't venster aan. 9, 141.

AANGIETEN, bedr. st. ww. der 6de kl.,

met kebben: goot aan, goten aan, heeft aangegoten.

Uit Gieten en het bijw. Aan in verschillende opvat-

tingen. Hd. angieszen.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Alleen

in gebruik in het verl. deelw. aangegoten en de daar-

mede gevormde tijden. Eigenlijk, van gegotene voor-

werpen. Aangeqoten zijn, bij de gieting, of eerste

vorming, aangebracht zijn. || Die rand, dat lijstwerk,

dat ornament is niet aangegoten , maar eerst later aan-

gebracht , afzonderlijk vervaardigd en toen aangehecht.

— Bij vergelijking, van kleedereu gezegd. Als aan-

gegoten zijn , net en volkomen passen , alsof zij te

gelijk met het lichaam geschapen, er aan gegoten

waren.
|| Die rok past u, alsof hij u aangegoten was.

Was het u aangegoten, het zou u niet beter passen.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Voort-

gang of spoed maken met gieten. || Als de tuinman
niet wat aangiet, komt hij met al de bloemen niet

klaar.

— Aiinni. Ook in deze opvatting is het ww., of-

schoon zonder object gebezigd, als bedr. te beschou-

wen: bij gieten wordt het verzwegen object (het wa-
ter) in de gedachte aangevuld.

AANGIFTE, ook aangift, znw. vr., mv.
-giften. Van Aangeven in de beteekenis van kennis-

geven (2 , b ) : in de overige beteekenissen zou men

,

waar het denkbeeld te pas kwam , aangeving zeg-

gen. — Van alle kennisgevingen aan de overheid

gezegd , die , volgens de voorgeschreven vormen , hetzij

bij bet gerecht, hetzij hij den burgerlijken stand, of

hij den ambtenaar der belastingen geschieden.

1) De daad van aangeven. Het aangeven, de ken-

nisgeving. Aangifte doen, kennisgeven. || De aan-

brengers , wier aangiften door de wet met geld beloond

worden, W. v. Strofe, a. 188, n°. 4. De aangiften

van geboorten zullen binnen drie dagen na de beval-

ling moeten worden gedaan , B. W. a. 29. Zij , die

eene nalatenschap... erven, zijn verpligt... aangifte

te doen enz., Wet op het regt van succ. enz., van
13 Mei 1859, a. 10.

— Memorie van aangifte, het geschrift waarin,

volgens de voorgeschreven vormen, de aangifte om-
trent eene nalatenschap aan den bevoegden ambtenaar

der belastingen moet geschieden (zie de laatst aang.

wet
,
passim).

2) Het voorwerp van aangeven. Het aangegevene,

de inhoud der kennisgeving. || De ambtenaren van
den burgerlijken stand zullen ... de huwelijks-aangiften

inschrijven , B. W. a. 39. Bij twijfeling omtrent de

deugdelijkheid der aangifte, a. 52.

3) In concrete opvatting. De schriftelijke verklaring

,

waarin eene aangifte gedaan is. || De schriftelijke

klagten en aangiften zullen moeten worden oudertee-

kend , W'. v. Strafv. a. 15. Wanneer die aangifte

(l>'e bel.) in geschrifte is gedaan, zal de ambtenaar

van den burgerlijken stand dezelve (3de bet.) over-

schrijven, B. W. a. 40.

AANGLIJDEN, onz. st. w. der 5de kl., met
zijn: gleed aan, gleden aan, is aangegleden. Uit

Glijden en het bijw. Aan in den zin van nadering

(34, g). Glijdend naderen. || De ijsschots kwam lang-

zaam aanglijden. De jongens vermaken zich op de

ghjhaan ; zie , daar komt er een aangegleden.

AANGLIMMEN, onz. en bedr. st. ww. der

l ste kl., met zijn en hebben: glom aan, is en heeft

aangeglommen. Uit Glimmen en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen. Hd. anglimmen.

I) Onz. Aan in den zin van aanvang of begin en

tevens van voortgang (34, i en j). Hulpw. zijn. Be-

ginnen te glimmen (of sterker te glimmen), van glim-

men tot branden overgaan (van brandbare stoffen ge-

zegd). || De kolen glommen langzaam aan. Goed aan-

geglommen houtskool.

II) Bedr. Aan in den zin van richting naar het

doel (34, h). Hulpw. hebben. In de richting naar

iemand of iets glimmen of blaken , toe- of tegenglim-

men en daardoor verwarmen. || Het is mij te heet bij

dien oven . waar die gloeiende kolen u zoo aanglimmen.

AANGLINSTEREN, bedr. zw. ww., met

hebben : glinsterde aan , heeft aangeglinsterd. Uit

Glinsteren en het bijw. Aan in den zin van richting

naar het doel (34, h). In de richting naar iemand

of iets glinsteren of schitteren , toe- of tegenglinsteren

en daardoor verlichten. || De feestzaal, waar ons van

alle kanten een schitterend licht aanglinsterde.

AANGLOEIEN, onz. en bedr. zw. ww., met

zijn en hebben: gloeide aan, is en heeft aangegloeid.

Uit Gloeien en het bijw. Aan in verschillende opvat-

tingen. Hd. angliihen.

1) Onz. Aan in den zin van aanvang of begin en

tevens van voortgang (34, { en,?'). Hulpw. zijn. Be-

ginnen te gloeien ( of sterker te gloeien ) , van gloeien

tot branden overgaan. || De kool is niet uit; zet ze

op den tocht , dan zal zij wel weder aangloeien. Het

vuur was weder aangegloeid.

Heur vlammen laten vonken na;
Die vonken gloeien aan;

En schichtig ziet men dezen gloed
Tot vlammen overgaan.

BILD. 1 , 128.

— Ook in figuurlijke toepassing:

Het oosten zilverde op den meirplasch. Aangegloeid

Tot blank en teder goud, enz.

hofdijk, Helene 21.

II) Bedr. Hulpw. hebben. 1) Aan in den zin van

voortgang of toeneming (34, /). Sterker doen gloeien,

meer gloeiend maken. || Gij moet dat ijzer nog wat

aangloeien.

2) Aan in den zin van richting naar het doel

(34 , h) . Den gloed uitstralen in de richting van iemand

of iets, toe- of tegengloeien , met gloed bestralen.

|| De geopende oven gloeide ons aan.

— In deze opvatting wordt aangloeien figuurlijk

gebruikt van schitterende (gloeiende) kleuren, die het

oog door haren glans tot zich trekken.

Gelijck de lenteroos, verdroncken in een' vloet,

Ons aengloeit met een kracht, geen bloemen ingeschapen.

vondel 9 , 169.

Hem gloeit de oranjeboom met gouden vruchten aan.

lulofs, Ged. 4.

AANGLUIPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

gluipte aan, heeft aangegluipl. Uit Gluipen en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

I (34, h). Gluipend aanzien, ter sluik beloeren.
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Haar urt de wulpschr koning
m,

Ln wil loor nch hel p: nl

npt het gulzig un.
TOLLOBS 9 , 37.

AANGLUREN, bcdr zw ww , uut /ir-Me»-.

gluurde aan, kerft aangevuurd. Dit Oluren

bijw ./jj» in deu zm van richting naar het doel

! uiuirn, loerend hrWrsirdrTn. || Zij

gluurde ons onophoudelijk aan , ui-elioou zij deu schijn

**""«" vin uai niet up te merken.

IK- tuchluil gluurt ben aan uit <i' tiigvstorlen boog.

V. WISTKK
.

AANGOLVEN , «uz. iw. w>\ , mal tifa : golfde

aan, u asmgegolfd I il Ouleen en het bijw. Aan in

m van nadering (84, jf) Golvend naderen. ||

l>c Jijk baweek , en de vloed golfde verwoestend aan.

— In figuurlijke opvatting. Toestroomeii in onop-

houdelijke opvolging, al der zee.

Ja , dr wuwrn gulfJVn »rri, al* uit e»-n' poel gestegen,

Lu » loden , oTerlaeo van dwang en uaet en moord.
LlDBU.vnca. iö.

Hf werpt een kalmen blik op de aengegolfde Belgen,

v DCTr.1, I I, 61.

AANGONZEN, oni. IW. »»., met zijn:

gonsde aan, u aangegontd. Uit Hunzen en het bijw.

Aan in den zin van nadering (84, g). Gouzend na-

deren , met snorrend geluid aankomen.

Noeb de afgemeten steen , die neerploft Tan den muur,
Noch de aangegonade pijl, gemikt Tan wal en daken.

TOLLJKS 0, 18.

AANGORDEN, bcdr. rw. w«-., ook ik «•-

derk. gr-bruikt, met hebben: gordde aan, heeft aange-

gord. Uit Oorden, d. i. om de heupen bind'

hit bijw. Aan in den zin van aanhechting (34, b).

lid. angurten,

lijk. Om de heupen, om het middel vast-

bindeu. || Alle de gene, die den gordel aengordeden,

i
,

-'1 Boniel eenen jack acn, Jerem <

''ben sacken aengegort , Klaagt 2 , LO.

— In het bijzonder van wapenen gezegd, die met

een band of gordel om de heupen bevestigd worden;

vooral van het zwaard en het harnas. || Als gy nu

een ycgelick »yn krijghsgereetschap aengorddet, Deut.

1 , 11. David gordde siju awcert acn over sijnc klec-

dcren , 1 .Vim 17, 89. I 'al hij, schuimende van

woede, zijn zwaard aangordde, v. n. palm, Red.

I, 106.

En Lynanl, dat, tot amaet da lleilanu , 't iwaert aengorde.

VORDZL 10, 11

Maar 't la geen tranenTloed , die 't menachdom redden zal

.

t harnas aangegord 1

il ai.* aas, iïaq. Gtd. 1, 48.

Hr gordt niet Tnichteloos 't vernielend krijgstuig aan.

DA COST I I , M.

— Figuurlijk, in de zegsw. Hel harnas aangorden

(tour of tegen iemand ui iets
|

, een strijd aan i

partij trekken, ter verdediging of bestrijding. In de

gewone spreektaal veelal het harnas aantrekken. |] Ik

zal daar het harnas niet voor aangorden. — Hvdiehun
het masker afneemt, en tegen hen het harnas aan-

gordt, woLrr en ullln, Blank. 3, BS

— Iemand de wapenen aangorden, ze hem om de

heupen binden; of, t»j uitbreiding: hem er mede uit-

rusten.

I oodrrt mannen, en nogh achtien op een rj ,

Gordt by dr wapens aan , • n hangt h. n 't zwaert op it'.

UOOOTLiaT, AOr. 108.

2 ) Bij uitbreiding , aU wederk. vrw. Zich aangorden

,

eig elliptisch gezegd voor zich de wapenen enz. aangor-

den (verg. het oode zich aandoen voor zich de kleederen

aandoen, zich aankleeden , en het hd. sich anziehen).

|| Uu sich acngordt, en beroeiuc hem niet al- die

sich los maeckl, 1 Kon 80, 11 Vreemde zijn wr-

valleu, eude hebben sich aengegordet uvt hare sloten,

— Uit dit gebruik al- wederk ww verklaar! /ieli

il. deelw. aangegord, d i. zich de wajx'iien

enz. aaugegord hebbende , dus zouveel al- '

uitgerust. \ erg. aangekleed, het deel» van zich aan-

kleeden. || lly was acugegurdt met een nieuw iweesi ,

2 Ham lil , 16. Bei liuudert iniiii , actigegordet met

knjghswapencn. Richt. 18, 11 (verg. tv. 16 en 17)

I iguurlijk. Zich aangorden (tot eenc Oxvderni -

iniug , een werk . n, gc-

I

tocht underneeiiit , zich toerust door zijne kleederen en

aan te gorden. || Ki id- h.wl hij. . . zieh aan-

gegurJ tol het hardnekkig. t eu omslagtigst Onderzoek ,

v. v. palm, Red. 1 , lüö.

ik. Toerusten, uitrusten (met iet-i

,

i il-), in 't algemeen; naar dezelfde

.ke opvatting als bij zich aangorden. Bijl*,

uitdrukking slen zijn aengegurdt nut \.r

heuginge, J's. 05, 13. Het geloof in zijuc opstan-

ding zou hen aangorden met onverwnkbure kracht,

V. OOSTt.K/.l.t , Lrl' . c JfZ. 1, 4'J 1

.

Afl. Aanjurding.

AANGRAUWEN, bcdr. gw. ww . met heb-

ben : grauwde aan, heeft aangegrauicd I'it Orauwen

eu het bijw\ Aan in den zin van richting naar het

doel (34, /). Tot iemand grauwend spreken, hein

norsch of bib toespreken, hem een grauw toednwen.

|| Iemand uaugrauweu. \k knorrige man grauwt ieder-

een aan. Toen hij zijn ongelijk bemerkte, grauwde hij

mij eventjes aan, eu ging

AAJÏGRAVEN, bedr. st. mr. der 4oe kl
,

met hebben: groef aan, groeven aan, heeft aange-

graven I ' G • n en het bijw. Aan in den zin van

aanhechting (34, b). Door graven aanhechten. \

gezegd van een stuk land uit de gemeene mark)

den , dat iemand door het graven van ctiie lloot bij

zijn bijzonder ul.-' ud .m a..ntrekt. || Dit gedeelte grunuj.

is later aangegrai

Afl. Anna
AANGREEP, zuw. m., het mv. niet in ge-

bruik \ au Atin/i i/pai , als greep vau grijpen. Dich-

terlijke wuordvurin voor het aangrijpen, de aangrij-

ping, door uild. ontworpen. Van de Paradijsgeesteu

zegt hij:

Wt spannen 't lichaam uit, en schenken tucht en licht

Een' doorgang, die 't verbergt voor as^bfnep <-n K'^lcht.

J, 381.

In liiruurl' • (zie Aa.norijpkn , II , 3 , o)

is het door bogalks nagevolgd:

Als ware u 't luf Tcrsleend bij d' aangreep Tan den schrik.

Jxhébed 31.

Eerlijls beat de taal het zuw. aengrijp als stam

van bi ig hd. mgnff). Sedert

l.ad de dichter behoefte aan een bruik-

baar woord : aangreep voldoet aan die l

volk :nd.

AANGRENZEN, onz. zw. ww., alleen in bet

dnlw. Aangrenzend in gebruik. L'it Grenzen

bijw. Aan in den 'm van aanraking (34, a).

. aanpalen , belenden. II
Eenc kaart

van Duitschland en aangrenzende landen. De go

oproer, die in In-t rijk beertehta, breidde zie'

de aangrenzende landen uit.

Hel . i'-tittiui» en 't aangrenzend oord

Hal I Uen oog bekoord.

v. Lanraar, Poii. s,

«•jyn. Zie Ui u.MUMi

uu
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AANGRIJNZEN, bedr. zw. re, met heb-

ben: grijnsde aan, heeft aangegrijnsd. Dit Grijnzen

d. i. de gelaatsspieren vertrekken, in de beide opvat-

tingen vau knorrig zien en hoonend lachen, en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h).

1) Grijnzend aanzien, knorrig en dreigend aankij-

ken. Eigenlijk en figuurlijk. — Me dogt, dat hy me

dan zo lelyk aangrynsde, dat ik niet durfde opzien,

wolff en deken, Burg. 565.

Maer als int zuyden ons grynst Edom aen zo stuyr.

VONDEL 2 , 98.

'k Zie duizend dooden my aangrynzen , bang en naar.

lescailje , Tooneelp. 188.

Ick weet niet wat ick doe

:

De galb'gh grynst my aen , en 't geit dat lacht me toe.

j. vos , Iem. en Niem., '2de bedr.

2) Grijnzend aanzien, hoonend en uitlachend aan-

kijken.

Hy grijnst zijn kleine zusjens an

,

Die wonderen gelooven.

de génestet, Leeked. 17.

AANGRIJPEN, bedr. st. ww. der 5de kl.,

ook als wederk. gebruikt, met hebben: greep aan,

grepen aan, heeft aangegrepen. Uit Grijpen en het

bijw. Aan in den zin van eigenlijke of figuurlijke

aanraking (34, o). Hd. angreifen.

I) Eigenlijk. Plotseling, snel of krachtig iets aan-

vatten ; met verschillende oogmerken

:

— Om het aangevatte vast te houden, te gebrui-

ken, te benerken, of voor zich te nemen. || Den roof

aengrijpen ende wechvoeren, Jes. 5, 29. Jerija greep

Jeremia aen, ende bracht hem tot de Vorsten, Jerem.

37, 14. Sy greep hem aen, ende kuste hem, Spreuk.

7, 13. Hy trekt zyn hand te rug, die de kleine werk-

man nog wil aangrypen, wolff en deken, Blank.

1, 135. De dageraad... grijpt de aarde aan, gelijk

men een kleed bij de hoeken aangrijpt, v. D. palm,
Red. 1, 60.

Tot eens de Godswraak , door die gruwlen afgemat,

Den bliksem aangrijpt en het schuldig brein verspat.

BILD. 2, 848.

Grijpt stout de wapens aan '

helmers , Nag. Ged. 1 ,
154.

Ik grijp wel 't speeltuig aan! maar ach ! me ontzinkt de moed.

helmebs, Hoil. N. 153.

«Grijpt aan, grijpt aan!" zoo brult hij uit,...

AVy deelen hier terstond den buit.

TOLLENS 6, (11.

— Om het gegrepene te redden of voor een onge-

luk te behoeden. || Ende Jesus terstont de hant uyt-

stekende
,

greep hem (den zinkenden Petrus ) aen

,

Matth. 14, 31. Wat mensebe salder zijn onder u,

die ée'n schaep heeft, ende soo dat selve... in een

gracht valt, het selve niet en sal aengrijpen ende uyt-

heffen? 12, 11.

— Om zich aan het gegrepene vast te houden en

zich daardoor voor een gevaar te behoeden. || Een
drenkeling grijpt zelfs eenen stroohalrn aan. — Sy
(de wijsheid) is een boom des levens, den genen diese

aengrijpen ; ende elck een diese vast houdt , wort wel-

gelucksaligh , Spreuk. 3, 18.

— Krijgsk. Aangrijpen (het geweer), het geweer

bij de exercitiën krachtig aanvatten, om de gelijkheid

djr bewegingen te bevorderen. || Bij de handgrepen

met het geweer moet de eenheid door het goed aan-

grijpen bevorderd worden.

II) Figuurlijk.

1) Met een persoon als onderwerp.

a) Met een persoon als voorwerp. Met kracht aan-

tasten, aanranden, aanvallen, bestrijden, vijandig be-

jegenen. || Den vijand niet de bajonet aangrijpen. —

Waer hy hem oock aengrijpt, soo scheurt hy hem,

Mare. 9, IS. 't Is beter dat hij mijne meubelen

uorsch aangrijpt, dan mijne vriendinnen, wolff en

deken, Wildsch. 3, 57.

't Zij dat de Godswraak , door die stoute taal verstoord

,

Hem aangreep op de stond.

BILD. 2 , 369.

b) Met eene zaak als voorwerp.

«) Iets (onzinnelijks) met ijver of drift aannemen,

aanpakken , te baat nemen , om er zijn voordeel mede

te doen. || Eeuc gelegenheid aangrijpen. Een voor-

wendsel aangrijpen. Eenen voorslag met beide handen

aangrijpen. — Vreught ende blijdtschap sullen sy aen-'

grijpen, Jes. 51, 11. Grijpt de tucht aen, en laet

niet af; bewaertse, Spreuk. 4, 13. Straks greep zij

de geringste beuzeling aan, om weer van nieuws aan

ie schimpen en te graauwen, v. D. palm, Sal. 7,

104. Ons hart weigert het vonnis over den broeder

uit te spreken, en onze rede grijpt met gretigheid

een stelsel aan, dat zijne daden ontschuldigt , opzoo-

mer, Wezen d. Deugd, 122.

/J) Iets (eene handeling) met kracht aanvatten,

aanpakken, onder handen nemen, beginnen. || Gij moet

dat werk eens ferm aangrijpen. Hoe zal ik het aan-

grijpen ?

Hoe grijpen wy dit stuck met kans en voordeel aen?
vokdbl 6, 248.

Noch om dat hy een Ridder-stuck sou grijpen aen,

Om de vyandt in sijn Leger te verlacken by nacht.

VISSCHEB, Brabb. 74.

2) Als wederk. ww. Zich aangrijpen , zich zelven

hard aantasten (om zich tot iets te noodzaken) , zich

niet sparen, en dus, bij uitbreiding: Al zijne krach-

ten inspannen, zich zeer beijveren, zijn best doen. ]|

Gij zijt wat lui en moet u beter aangrijpen. Die leer-

ling heeft zich goed aangegrepen en goede vorderin-

gen gemaakt. — (Een oogenblik) . .
.
, waarin men , in

plaats van zich krachtiger aan te grijpen, zich door

de ontstemming laat nederrukken tot werkeloosheid,

Mevr. bosb.-touss. Lege. 1 , 96.

3) Met eene zaak als onderwerp en een persoon

als voorwerp.

a) Van onaangename gewaarwordingen gezegd, zoo-

wel van physieken aard (koorts, koude enz.), als van

gemoedsaandoeningen (schrik, angst, vrees, weemoed

enz.). Hevig aantasten, overweldigen, overmannen. ||

Beevinge greepse aldaer aen, Ps. 48, 7. Smerten ende

ween sullen baer aengrijpen, Jes. 13, 8. Benauwt-

heyt heeft hem aengegrepen, Jerem. 50, 43. Dat, te

midden der reinste vreugde, de vrees voor hare on-

bestendigheid ons met verdubbelde kracht aangrijpt,

borger, Leerr. 2, 54.

Slechts enklen , door de kwaal min hevig aangegrepen.

BILD. 2, 415.

De koorts greep in den slaap mij aan.

TOLLENS 7, 21.

Een kille doodskou greep hem aan. 4, 12(i.

.Slechts verpletterende ontroering

Greep mij op dat tijdstip aan.

KINKER 1 , 127.

O ! weemoed grijpt het hart ons aan.

V. lennep, Poet. 7, 197.

Wat waanzin, vader! grijpt u aan?
TEN KATE 2 , 328.

Ik weet niet welk een voorgevoel

van dreigend ongeval

Grijpt my in al mijn leden aan.

BILD. 1, 68.

b) Vau zaken buiten den mensch gezegd, die in-

druk maken op ziju gemoed. Een plotselijk of krachtig

gevoel (bij hem) opwekken , een sterken indruk maken

,
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hevig aandoen. || Mijne ongerechtigheden hebben m\
aengegrepen , dat ick niet en hebbe konnen rien . Pi.

in. 18 Winneet hij door de magtige verrukk: .

aangegrepen, v. D. Palm, Red. 1 . 'J

Edele zang tu toonkmut,. . . hw ma^ti^ trrijjit gij

de ziel un! I . 139. Een woord, dat aangrijpend en

krachtig op den 01 moest wedren . v. oos-

TiRzit, Lee. r. Jez. 2, l
s l Z ilk een aangrijpend

tooneel van droefheid en rouw , - , .

V roert geen deugd ; wat edel ü en groot
Gnjpl u met kan , noch schokt uw stompe zinnen.

TOLLENS 10 . 'J7.

Svn. Aangrijpen, Aanpakken, Aanvatten. Zie bij

GauptN.

\X\. Aangreep, aangrijper , aangrijping.

AANGRIMMÈN, bcdr. nr. ww., met heb-

ben: grimde aan, heeft aangegrimd. Uit Grimmen
en het bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

Mimend aanzien , met erimmigen of toor-

blik bedreigen. || In de dichte bosschen, onder

het aaninimmen van h t roofgedierte , borger, Leerr.

ï. 111.

Hur docht , xj ftond in 't woud , van dicht geboomt' omprangd

,

Van monsters aangegrimd.
BILD. 1, 391.

't opgehiute volck

,

II. t welck, rol wrock en helschen haet,

Om laegh hem aengnmt , Tan de straet.

vondel 6

,

MO.

Ik zag hem aangegrimd, gescheurd uit 's Moeden armen.

rElTll , Ud.ft fn OtJ. I , 196.

Wat kan die vuile grijns u baten ,

Waarmee ge ons aangrimt
,
gv verwaten ?

bild. 13, 167.

— Ook in figuurlijke toepassing:

Kalisto grimt ons aen uit koude hemelstreeken.

poot 1 , 408.

Maar van den weg verdoold,... grimt in dees wo.

Da zwarte nacht hem aan met al zyn aakligheden.

v. winter, Jours. 163.

Hoe 't meir der eeuwigheid mij aangrimme in 't verschiet.

FElTII, Ouderdom 139.

AANGRINNIKEN, bedr. zw. ww., met

hebben: grinnikte aan, heeft aangegrinnikt. Uit Grin-

niken en het bijw. Aan in den zin van richting naar

het doel (34, h). Grinniken tegen iemand, ht

gen met een half onderdrukt spottend gelach. || Die

wijsneus spreekt geen woord mede, maar zit iedereen

aan te grinniken.

AANGROEI, znw. m., zonder mv. Van Aan-
groeien. Het aangroeien , het toenemen in kracht of

aantal; thans meer gewoonlijk Aanwas geheeten. || Den
aangroei zijns gebieds, kooi.a art- hoopman 5. Deze

ongehoorde voortduriug en aangroei eener gehate en

vervolgde secte, borger, Leerr. 1, 73.

AANGROEIEN, onz. zw. ww., met
groeide aan, is aangegroeid. Uit Groeien en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen.

1 Aan in den zin van toeneming (34, j).
at Eigenlijk. Door groeien grooter worden. || Dat

boompje is in de laatste jaren merkbaar aangegroeid.

Die knaap is lang klein gebleven, nu groeit bij sterk

aan.

daer 't gras , dus lang vcrwelckt

,

Vast aengroeit , dat het piept.

V0NI1EL 6, 641.

daer hem de lever-

By daegh doorpickt en sllckt 't tv nacht aengrocient vleesch.

4. 134.

Wat he-melwellutt ziet gij in hare oogen gloèuen

.

Als zij allengs de kracht van 't wichtjen aan ziet groenen

!

HE1.XERS. Iloll. '•

b) Overdrachtelijk, van dingen die niet eigenlijk

gezegd groeien. Grooter worden , toenemen , zich uit-

breiden. || Zijn vermogen, zijn invloed, zijn huisge-

zin groeit aan. Zijne schulden zullen op die wijze

steeds aangroeien Dat Mahomets gezag van kleine be-

ginselen tol Je li>e>Lrste uitgebreidheid is aangegroeid,

v. D. PALM, Red. 1, 100. Zoodat eindelijk i

alleen zijne steeds aangrocijende magt nog weerstand

bood, 1

Dees ei-elr. 'ryd, de hevigheid groeide aan.

v. merken, fjerm. 89

't Ontelbaar tal groeit telkens aan
Uier wondre wereldbollen.

TOLLENS 1). •"

de Hoop, die troost der stervelingen,

De schat die aangroeit by het wisslen aller dintren

DB OÉNBSTET, L. d. E. 215.

— Se bui groeit aan, de buiige wolk of lucht

neemt toe, wordt grooter.

— Aangroeien tot iels, door groeien of toenemen

iets worden. || De spruit ."roeit aan tot een boom,
het knaapje tot een krachtigen jongeling. — Gelijk zij

(Sederlands herstelling). . . langzamerhand aangroeide

tot een eerbiedwaardig geheel, v. d. palm, Ge-

denkschr. 1 1

.

2) Aan in den zin van aanhechting (34, b).

a) Eigenlijk. Zich door groeien aan iets hechten,

aan i
' hei schip «aren buitcn-

' gewoon veel planten en schelpen aangegroeid.

b) Oneigenlijk wordt, -eling van let sub-

' ject, van een vaartuig gezegd, dat het aangroeit,

wanneer zich Z" > lpdieren aan het

onder water gedompelde gedeelte vasthechten. || In die

streek groeien de schepen sterk aan. Het schip is zoo

aangegroeid, dat het schoongemaakt moet worden.

AN. Aangroei, aanaroeiing.

AANGROENEN, onz. zw. ww., met zijn:

,
aroende aan, is aangegroend. Uit Groenen, groen

worden , en het bijw. Aan in den zin van toeneming

(34,_/). Hd. angrünen. Groener worden. || De koude
' heeft lang den groei belet, nu groent alles mooi aan.

i De verschroeide weiden beginnen weder aan te groenen.

AANGROMMEN, bedr. zw. ww., met heb-

| ben : gromde aan , heeft aangegromd . Uit Grommen

en het bijw. Aan in den ziu van richting naar het

doel (34, h). Grommen tegen iemand of iets, knorrig

bejegenen. || Die misnoegde, die er behagen in schijnt

te' vinden, iedereen aan te grommen.
AANHAKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

haakte aan , heeft aangehaakt. Uit Haken en het bijw.

Aan in den zin van aanhechting (34 , b ). Hd. an-

haken. Door middel van een of meer haken aan

iets anders bevestigen. || Iets aan iets aanhaken. Het

aantal r. i/i. I . dat men nog twee wa-

gens aanhaken moest. De affuiten aan de voorwagens

aanhakei II t roer eener sloep aanhaken.

AANHALEN, bedr. zw ww., met hebben:

haalde aan, heeft aangehaald. Uit Halen en het bijw.

Aan, beide in verschillende opvattingen. Hd. anholen.

A) Haten in den gewonen zin van tot zich bren-

gen, en Aan in den zin van richting naar zich toe

l34, d). De grondbeteekeni- i- dos naar zich toe bren-

gen, dezelfde die reeds in het grondw. halen ligt;

zoodat aan slechts dient om de richting meer te doen

uitkomen.

I) Eigenlijk.

1 ) In de strenge opvatting van het woord , waarbij

de werker op de plaats blijft, waar hij zich bevindt.

a ) Met een persoon als onderwerp. Naar zich toe

trekken. || Haal de schuit wat aan . zij ligt te ver

van wal. Gij moet den mangel wat dichter aanhalen.

— Bij uitbreiding, van touwen, banden enz. Stij-

ver aantrekken; hetgeen ook geschiedt door de einden
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naar zich toe te trekken of te haleu. || Eenen knoop
vaster aanhalen. De teugels meer aanhalen.

De Burgermeester weet den breidel hier te vieren,
En aen te haelen ; weet alle ampten te bestieren.

VOUDEL 6, 697.

— Figuurlijk opgevat.
|

Dewijl nu, noch gij noch
ik onder onze vrieudinnetjeus iemand vonden, met wie
men op deeze wijs konde keuselen , haalde dit den hand
onzer vriendschap noodwendig sterker aan, wolff en
deken, Wildsch. 2, 109.
— Scheepst. Brassen aanhalen, de lijbrassen meer

doortrekken en daardoor de raas meer bij den wind
halen. — Schooten aanhalen, de sehooten meer door-
trekken, stijver halen. || Met de zeilen in top , met aan-
gehaalde halzen en schoten, v. D. palm, Hal. 6, 351.

Bij uitbreiding: — l)e wind haalt aan , wordt ster-

ker, krachtiger; het begint harder te waaien.

6) Met eene zaak als onderwerp. Van eenen verre-
kijker of telescoop gezegd. De afgelegen voorwerpen
schijnbaar naar zich toe haleu en dichter bij den waar-
nemer brengen.

|| Die verrekijker, die telescoop haalt
sterk aan, haalt weiuig aan. — Twee glazen staau
haar (ome eigenliefde) ten dienste , waarvan het eene
vergroot en aanhaalt, het andere verkleint en verwij-
dert, v. d. palm, Red. 4, 88.

2) Bij uitbreiding. Zich naar iets verwijderds be-
geven en het overbrengen naar de plaats waar men
werkzaam is. || Men kou den brand niet meester wor-
den, daar meu al het water vau verre aanhalen moest.
Laat nog wat steenen aanhalen ; er zijn er niet genoeg.— Zegsw. Er is geen aanhalen aan, men kan hier

nooit genoeg verschaffen, er is altijd meer noodig. —
Het is met hem altijd: haal aan en breng meer , hij

heeft nooit genoeg en wil altijd meer hebben. — Het
haalt heel wat aan, brengt veel bij, geeft vrij wat
voordeel.

II) Figuurlijk.

1) Van personen. Ze door lieftaligheid, voorko-
mendheid of andere middelen tot zich trekken, jegens
zich welgezind maken, aanlokken. || Zij haalt hem op
allerlei wijzen aan, maar zal er niet in slagen. —
(Proculus) heeft haar hoope gegeeven, dat hy om te

zetten waar, en anderen zoude konnen aanhaalen,
houft, Tac. 278. Silia. . . by hem tot alle geilheit

aangehaalt, en zeer gemeenzaam met Petronius, 297.
Nu haalt zy Brunier aan als een mal meisje; dan
zegt zy hem naauwlyks goeden dag, wolff en de-
ken, Burg. 102. Overal aengehaeld gelyk een Prins,
conscience, Hoe men sch. w. 10.

En wat vileynigheyt datse weten
,
gaense van hem uyt-spuwen

,

Daerse hem in 't ierst altijdt wel haelden an.
w. d. HOOFT, Styve Piet 1.

2) Van lastige personen en onaangename zaken. Ze
zich of een auder op den hals halen, maken dat men
zelf of een ander er door gekweld wordt. || Ik weet
niet wie en wat ge al niet aanhaalt.

Och, wat haeltge den Dardaen
En zijn volck al plaegen aen!

VOSDEL 2, 202.

'k Sal nochtans haten veel gedruys

,

En trachten dat ik— sonder nood
, geen aerds bedrijf

Aenhale , maer in 't mijne blijf.

sluïter, Eens. H. e. W. Lenen, 58.

3) Van belaste goederen en eetwaren. Ze ter zake
van belasting in beslag nemen j als 't ware aan of tot
zich trekken.

|| Aangehaalde goederen. De kommiezen
hebben een fust jenever aangehaald. De gansche lading
is ten gevolge eener valsche aangifte aangehaald. Wan-
neer de ambtenaren goederen aanhalen, zijn zij ver-
plicht die naar het naaste kantoor op te brengen.

Aanui. De wetgever onderscheidt aanhalen van

aanhouden. Hij bezigt het eerste van goederen ; maar
aanhouden van vaar- of voertuigen. Zit Arr. v. d. H.
Raad, van 20 Juni 1845.
— Meu verwarre aanhalen ook niet met verbeurd

verklaren, hetgeen al of niet op de aanhaling volgen

kan. || Aangehaalde goederen worden vrij gegeven,
wanneer enz., Gemeentew. a. 278. Aangehaalde goe-

deren wordeu , wanneer de verbeurdverklaring ... is

uitgesproken,... verkocht, a. 279.

4) Van bewijsgronden, voorbeelden enz., die men
bij eene redeueering aan een ander ontleent, vooral

van de eigen gezegden van een ander. Ze vermelden , ter

bevestiging of opheldering te pas brengen , aanvoeren

;

eig. ze als 't ware van de plaats, waar ze vermeld of

te lezen staan, naar zich toe halen. || Voorbeelden,

proeven aanhalen. Een gezegde , een beweren , eenen

volzin , eene plaats enz. van een schrijver aanhalen. Een
boek aanhalen. Eenen schrijver aanhalen, woorden van
hem uitschrijven. Die woorden zijn juist van pas , recht

ter snede, geheel te onpas, verkeerdelijk aangehaald. —
Zulke uitvindingen als ik daar aanhaalde, wolff en

deken, Blank. 2, Yoorr. 7. Ik zou uit Abrams
geschiedenis menigvuldige plaatsen kunnen aanhalen,

waarin de edelste gedachten door de keurigste en krach-

tigste bewoordingen worden uitgedrukt, v. d. palm,
Red. 1, 40. Gelijk... Longinus als een proef van
ware verhevenheid aanhaalde en:., 1 , 52. In het straks

aangehaalde lied, 1, 14. Terwijl men den stijl had
kunnen verlevendigen door aangehaalde stukken , uit

eigen adversaria geput, geel, Und. en Phant. 71.

En in de diepgeleerde noten
Maakt hij zijn hof bij lettergrooten

,

Of haalt zijne eigen werken aan.

Sl'ANDAW 2, 8.

— Syn. Aanhalen, Aanvoeren (plaatsen van schrij-

vers). — Beide beteekenen volkomen hetzelfde. Het
onderscheid bestaat alleen hierin , dat aanvoeren de

vroegere benaming was, die thans begint te veroude-

ren; terwijl aanhalen de jongere uitdrukking is, die

thans bijna uitsluitend gebezigd wordt.

M) Halen in den zin van eene streep halen ofzet-
ten (verg. doorhalen en ophaal).

1) Aan in den zin van aanraking (34, a), dus

eigenlijk: aan of bij iets eene streep zetten. Van ge-

schi'eveue woorden of cijfers gezegd. Ze met een streepje

merken, aanstrepen, om de aandacht bepaaldelijk op
die woorden of cijfers te vestigen. || Haal op de

lijst de namen aan, die gij bedoelt. Ik heb de nummers
der uitgelote effecten aangehaald — Eenige plaatsen

met potlood aangehaald hebbende, legde hij de boek-

jes... ter zijde, v. limb. brouwer, Diepenb. 228.

2) Aan in den zin van aanvulling van het ont-

brekende (34, f). Het geschrevene achterna bijwer-

ken, om de trekken of halen dikker en duidelijker te

maken. Dikker aanhalen, aandikken. || Dat schrift

is. te flauw, ge moet de letters wat dikker aanhalen.

Afl. Aanhalig, aanhaling.

AANHALIG, bnw., -haliger , -haligst. Van
Aanhalen iu den zin van aanlokken (II, 1). Geneigd

om aan te halen , om anderen door voorkomendheid

en vriendschapsbetuigingen aan te lokken of tot zich

te trekken. || Hij houdt niet van haar, zij is hem te

aanhalig. Aanhalige menschen missen dikwijls hun doel.

Afl. Aanhaligheid.

AANHALIGHEID, znw. vr., zonder mv.
Van Aanhalig. De eigenschap van aanhalig te zijn.

||

Zijne aanhaligheid is vervelend en lastig.

AANHALING, znw. vr., mv. -halingen. Van
Aanhalen in verschillende beteekenissen.

1) Aanhalen met betrekking tot belaste goederen

(II, 3). De daad van aanhalen. Het aanhalen, het

in beslag nemen van goederen door ambtenaren bij de
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belastingen. || De kommiezcn hebben eene belangrijke

aanhaling gedaan. Nu de wateren toeliggeu, huurt un ii

dagelijks van sluikerijen en aanhalingen.

— tanin. Mm vcrwarrc aanhaling in dezen zin

niet inet verbeurdverklaring (couliscatie). Verg. de

Aanm. bij Aashalin, II, S), || Iudnu niet ...de
cunfiscatie wurdt afgekocht door . binnen veertien

dogen na de aanhaling betaling te doen en»., Al<j.

Wet pan 26 Aug. 1822, a. 209.

Aanhalen niet betrekking tut de woordcu van
een ander (11 , •).

a) Abstract. De daad van aanhalen I .aan-

voeren uf v.-nnilJi ii van eens anders « den. || Waartoe

die aanhaling van reu schrijver zonder t enig gezag?

—

t'ging van het arrest of vunnis... op grond
dat er eeu misslag begaan is in de aanhaling van den
uk.t der wet. il r. (trafo. •

b) Concrett Woorden van een ander , veelal van een

schrijver, ter bevestiging of opheldering van een beweren
overg nomen. || Ene aanhaling uit Cicero, uit I

uit ri.loYidijk. Dat geschrift is vol geleerde aanha-
lingen uit allerhande schrijver-. Ik houd niet van

boeken met noudiluoze aanhalingen. — Geen naam
van ecnig beroemd Schot, geen gelukkige aanhaling

uit ecnig Eng lach dichter, — niets wilde vatten,

oïf.L, (Md. en J'hanl. 43. Een uitmuntend sermoen,

. . . doorspekt met bijbelschc aanhalingen, v. llnnlp,
Rom. 2, 82.

Mamenat. Aanhaliwisteeken.

AANHALINGSTEEKEN, znw. om., va.
-teekens. Uit Aanhaling in den zin van 2, b), en Tee-

ken. E.n heken geheel uf nagenoeg in den vorm van
twee naast elkander geplaatste comma's, dienende om
aangehaalde woorden te underscheiden van de woorden
van den schrijver lelven. || De oanhalingsteckens die-

nen om de wuurdin aan te duiden
, die , door iemand

gesproken uf uit een geschrift aang haald , in den lext

worden ingeloscht, brill, .\ed. éjiraakl. 2, 322.

AANHANG, znw. m., zonder mv. om de be-

leekeu van Aanhangen in verschillende op-
vattingen, lid. anhang.

1 ) Aanhangen in den zin van vergetel/en (onz. 2, a.)

De personen die iemand vergezellen, zijn gevolg. In
dezen zin verouderd.

'k Laet yeder overslaen, welck rijn de liefste gasten,
Oerolghde of ongevolghd'
User, heeft uw galt geen sleep ran aenhangh , soeckt 'er geen.

HCVOB!«S 1 , S17.

2) Aanhangen in den zin van iemand toegedaan
tijn (onz. 2 , b ). De gezamenlijke personen , die iemands
persoon , zijne belangen , of zijne beginselen , inzichten

of meeningen toegedaan zijn; zijne volgelingen, zijne

partij.
|| Hij maakte, had, vond, won, verwierf zich een

grootcn aanhang. De oanleggers van het oproer wer-
den met hunnen geheelen aanhang gevangen genomen.
— Wanhopige aanslagen van Brederode en zijoen

«anhang, stijl, Opk. 181. En ondernemend geluk-

zoeker, die zich door volk-behagende konstgrepen

eenen aanhang vormt, v. d. palm, lied. 1 , 4. De
medgezellen zijner vlugt, en zij, die dagelijks uit

Mecca kwamen overloopen , om zijnen aanhang te stij-

ven, 1, 103. De staatszorgen van den jongen stede-

lijken Regent, die noch aanhang, noch onmatigen
invloed bedoelt, 1, 165.

Ed nimmer nam Ik 't juk dier dweepers op mijn schouderen

,

Dat boete, onthouding, eischt , en afstand aller vreugd.
Ik ug hun aanhang ook verdwijnen slnts mijn Jeugd.

BILD i, 406.

De dwaling ilood njn blik, met wal haar aanhang Is.

tolliks t, 163

— Sjrn. Zie Partij.

I.

AANHANGELING, znw. gemeenst., doch

gewoonlijk m, in het vr. ook — hangelinge , mv.
aal. -hangelingen. Van Aanhangen in den zin

••gedaan zijn (onz. 2, b). Iemand die eenen

persoon, eene leer, een beginsel toegedaan is. || Iemands
aauhaugcling zijn. Zij was eene zijner Ijverigste aan-

hangelingen. — Nu was het zjjm

deze nieuwe leer te verspreiden, en vuur dezelve aan-

agerj te werven, v. d. palm, Red. 1, 85.

Zijn aanhangelingen wist bij, zunder onderselieid van
t of woonplaats, aan elkander als broeders te

verbinden , 1 , 96.

— Hoopt bezigt het woord bepaaldelijk in de be-

s van lat. clientes. || De bezondere zaakeu zyner

aanhangelinghen , Tac. 298.
K>n. Zie Aamianglr.
AANHANGEN, onz. en bedr. rt. ww. der

7** kl., met heiben: hing aan, heeft aangehangen.

Uit 11 t bijw. Aan in den zin van eigen-

lijke en figuurlijke aanhechting (34, b). Hd. anhan-
gen, anhungen en anhenken.

I. Onzijdig.

1 E geiiljjk. Aan iets hangen. In verschillende op-
vattingen.

a) Van kliederen gezegd; zooveel als los of slordig

aan het lijf zitten, er als aan hangen, niet behoorlijk

bevestigd zijn. || De japon hing haar zuo aan, dat

men zien kun , dat zij i.i.t voor haar gemaakt was.

— De Mama had het arme schaap airede iu den dos

n, dat het wel een gruute Madame geleek:

doch alles hing er zo aan , Blank. 3 , 171.

4) Van klevende voorwerpen uf stoffen. Zich uit-

wendig aan iets vasthechten , er aan vastkleven. || Eene
klis, op iemands kleed geworpen, hanet aan. Het
moet hier geregend hebben, de Klei hangt aan, hecht

zich aan het schoeisel of aan de Kielen der rijtuigen.

c) \ au person u , in dl n

— Schecpst. Hang aan.' Bevel om met de uiterste

kracht aan cm tuuw te trekken, dat luopenlerwijze

moet ingehaald worden, uitbreiding van het letterlijk

zich hangen aan lat touw, als bij het hijsclieu met
een tak 1 geschiedt, ten einde de gansche zwaarte van

het lichaam te lateu werken.

2) Figuurlijk. Slet een persoon als onderwerpen
een anderen persoon in den 3den nv. Iemand aan-

hangen.

a) Zich steeds bij iemand houden, bij hem blijven,

'els vergezellen, als ware men aan hem ver-

bonden en hing men aan hem vast. |] Ik heb last

van hem ; hij hangt mij aan als eene klis. — Hen t' huis

aanhangende (sectator domï), hen op straat vcrzel-chap-

pende, hoopt, Tac. 132. Hem aanhangen in 't

uilgaan (egrembus adhaerescere) , 170. Daerom sa)

een meusche sijnen vader ende moeder verlaten , ende

al sijnen wijve aeuhangen , Mare. 10, 7. Die, naar

de letter der wet, gehouden zijn vader en moeder te

verlaaten, en hun wijf aan te hangen , H'ilthch. 5,215.
In de twee laatste voorbeelden heeft aanhangen

tevens de volgende nog meer overdrachtelijke opvat-

ting van

b) Liefde of hoogachting toedragen, door liefde,

hoogachting of eensgezindheid aan iemand gehecht

zijn ; uf wel zijne belangen , of zijne beginselen , in-

zichten en plannen toegedaan zijn. || Zij hing haren

man aan met vurige liefde. Hij hing dien gruoten

staatsman uit volle overtuiging aan. — Of hy sol

den eenen baten ende den anderen liefhebben , ofte hy

sol den eenen aenhangen ende den anderen verachten,

Luc. 16, 13. Alle het volck hingh hem aen, 19,48.

Myn hart hangt hem zo aan ! Leev. 5 , 225.

6
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In 't midden van de Helden

,

Hong aller hart hem aan.

bild. 1 , 200.

Een dochter hangt veel teerder aan.

BEETS, N. Ged. 188.

Dy hang ik aan met trouwen aard

,

Met zuiver jonglingsblo'-d.

DAUTZENBBKG 178.

— Minder gewoon is aanhangen in dezen zin , niet van

personen gezegd, maar van onstoffelijke dingen. || Om
de behagelijke droomen hunner verbeelding . . . onge-

stoord aan te hangen, v. D. palm, Sal. 5, 217.
j
Eene

zekere neiging. . . tot het aanhangen van eigen gedach-

ten en ontwerpen, 5, 347.

Een niagtig deel des Raads hangt mijn belangen aan.

WISELIUS, Meng. 4, 189.

x\ii E. Van eene hoedanigheid of geneigdheid.

Iemand eigen zijn , aankleven ; als 't ware aan hem
hangen of kleven.

't Zy Adams aert , van langer hant t'ontwennen

,

Hem aenhange.
VOUDEL 4, 508.

Het hanght de Gecken aen ; sy willen, grof of fijn,

Van Knechten Meesters , en van Meesters meerder zijn

HUYGENS 2, 139.

II. Bedrijvend.

Eigenlijk. Van stoffelijke voorwerpen. Ze hangen

aan iets, waaraan ze behooren, dat als bekend onder-

steld en daarom niet genoemd, maar door het bijw.

aan aangeduid wordt.

— De jacht aanhangen. Vlaamsche uitdrukking. De
klep of den aanjager voor de kachel hangen , om het

vuur meer te doen trekken. Zie Jacht. || Het vuur

zal uitdooven , haug de jacht aan.

— Scheepst. Het roer aanhangen, het roer met

zyne haken in de daarvoor bestemde vingerlingen of

oogen doen vatten, zoodat het aan den achtersteven

hangt en heen en weder bewogen kan worden. || Zet

de boot uit en hang het roer aan.

— Scheepsb. De poorten aanhangen , bij het begin

van den bouw van een oorlogschip vierkante ramen , uit

wit gekalkt latwerk bestaande, tegen de spanten spij-

keren, ter aanwijzing van de plaatsen, waar de ge-

schutpoorten moeten komen , opdat men indachtig zij

de aanvullingsspanten daar niet te laten doorgaan.

xviide e. Aanhangen werd vroeger ook figuur-

lijk voor bijvoegen, toevoegen, aanknoopen, gebe-

zigd, waarvan nog ons aanhangsel. || Cornelius

Dolabella... hingh 'er aan, dat enz. {addidit),

hooft, Tac. 98. Daar hy noch aanhink, dat enz.

{adjeciioue ) , 112. 't Gerucht heeft 'er aangehangen,

dat enz. {addidit rumor), 265. Veel heeft hy 'er

voorts aan te hangen, JV. H. 840.

Was zulck een vrolrjcke avontvlaegh

Niet waert een' dagh hier aen te hangen ?

VOKDEL 7 , 776.

Afl. Aanhang, aanhangeling , aanhanger, -ster,

aanhangig, aanhangsel, aanhankelijk.

AANHANGER, znw. m., mv. gemeensl.

-hangers en -hangeren; vr. -hangsler en -hangeres.

Van Aanhangen in den zin van toegedaan zijn

(onz. 2, b). Hd. anhanger. Degeen die een ander

uit overeenstemming van belangen en bedoelingen, of

van beginselen en inzichten aanhangt, zijne belangen

voorstaat, tot zijne volgelingen of zijne partij behoort.

|| Iemands aanhanger zijn. Tot iemands aanhangers

behooren. Aanhangers hebben, maken, krijgen, winnen.

Zij behoort niet tot de aanhangers der nieuwe leer. —
Mahomet wilde boven alles zijne aanhangers tot dap-

pere soldaten vormen, v. D. palm, Eed. 1, 99. Hij

had daar {te Medina) het grootste getal zijner aan-

hangers, 1, 87. Om aan eene nieuwe secte aanhangers

te verzorgen , 1 , 79. Hij heeft in den Haag enz. aan-

hangers genoeg, v lennep, Hom. 2, 83.

S»yu. Aanhanger, Aanhangeling, Volgeling, Me-
destander, Voorstander. — De beide eerste beteekenen

in de hoofdzaak hetzelfde; aanhangeling echter (of-

schoon v. D. palm , in zijnen tijd , het geheel met
aanhanger gelijkstelde), brengt naar ons hedendaagsch

taalgebruik meer het denkbeeld mede van geheele over-

geving aan den persoon of de zaak , die men aanhangt

,

terwijl de aanhanger meer zelfstandig blijft. Hij doet

met zijne aanhangelingen wat hij wil, maar hoewel hij

zijn openlijke aanhanger is, geeft hij hem niet in

allen deele gelijk. — Volgeling komt het naast bij aan-

hangeling ; docb geeft miuder de gehechtheid aan den

persoon te kennen, dan wel het aannemen en volgen

zijner leerstellingen. — Medestander en Voorstander

onderstellen een strijd , en geven te kennen dat men
er deel aan neemt. De medestander staat of strijdt met

een ander , die als de hoofdpersoon beschouwd wordt

,

vóór of tegen een beginsel of eene partij , en het woord
drukt de betrekking tot dien hoofdpersoon uit; de

voorstander kan ook alleen strijden voor eenen per-

soon of voor een gevoelen , diens belangen voorstaan

of trachten het gevoelen ingang te doen vinden. Aan-
hanger, aanhangeling en volgeling onderstellen niet

noodwendig tegenwerking ; hun aanhangen kan in een

bloot gevoel bestaan , dat zich niet door werkzame
deelneming behoeft te openbaren. In deze zaak was
hij een zijner ijverigste medestanders. Hij bleek de

eenige voorstander van dat gevoelen ie zijn. Zij zijn

groote voorstanders van het matigheidsgenootschap.

Een geheime aanhanger der nieuwe leer. Hoewel hij

zijn aanhangeling is, durft hij er niet voor uitkomen.

Niet al zijne volgelingen bleven zijne leer even getrouw.

AANHANGIG, bnw., om de absolute betee-

nis zonder trapp. v. vergel. Van Aanhangen in de

grondbeteekenis van hangen aan iets (onz. 1 ) , doch

figuurlijk genomen. Hd. anhangig, zelden anhangig.

Van rechtsgedingen , ontwerpen en andere zaken,

die het voorwerp van overweging uitmaken. In over-

weging of behandeling , nog onbeslist , onafgedaan

of onafgewerkt zijnde; als 't ware nog verbon-

den zijnde , hangende aan het lichaam of de instel-

ling, waaraan de beslissing , beoordeeling of be-

werking er van is opgedragen. || De zaak, het pro-

ces, het rechtsgeding is nog aanhangig, in behande-

ling, maar het vonnis is nog ?iiet uitgesproken. De
zaak is bij den Hoogen Raad , bij den Raad van

State , bij de Koninklijke Academie aanhangig , wordt

er overwogen. De aanhangige ontwerpen, die het eerst

afgedaan moeten worden. — Terwijl eindelijk thans

nog bij het Wetgevend Ligchaam aanhangig is eene

voordragt van het Staatsbewind tot invoering enz.,

v. D. palm, Red. 5, 112.

— Aanhangig maken, in behandeling brengen.
||

Het geding wordt op de openbare teregtzitting . .

.

aanhangig gemaakt en behandeld enz., JV. v. Slrafv.

a. 253. Verg. a. 222, 252, 256 enz.

vvn, I.- e. Voorheen werd aanhangig ook , in verband

meteene andere beteekenis van aanhangen (onz. 1,b),

genomen voor Toegedaan, tot de aanhangers van een

persoon, eene partij of eene zaak behoorende. Bij kil.

„ adhaeren-s , et deditus , addictus." || Dat de Antichrist

. . . soude opkomen ende hemselven alle de Joden. .

.

aenhangigh maken, Openb. 12, Kantt. 34. De Cabel-

jauwsche. . . wierden aanhangig haaren oom, Heer Jan

van Beyeren, v. heemskerk, Are. 208.

AANHANGSEL, znw. onz., mv. -hangsels

en -hangselen; bij hooft aanhengsel {N. H. 752).

Van Aanhangen als bedr. ww. in den zin van iets

aan iets anders hangen , doch figuurlijk genomen voor

bijvoegen, toevoegen; met het achterv. -sel in den
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zin van voorwerp der werking. Hd. ati/iiingsel (grimh
,

D. W/i. 1, 309). Eigenlijk in 't algemeen Iets dat

aan eenig voorwerp is aangehangen of bevestigd ; doch

bijna uitsluitend in gebruik voor een Bijvoegsel aan

het slot van een boek of geschrift, met den inhoud

daarvan nauw samenhangende en bestemd om daarmede

een geheel uit te maken; gevolgd naar lat. appendix.

|| Achter dit werk vindt meu een aanhangsel, waarin

enkele hoofdpunten nader worden toegelicht. De aan-

hangsels van Daniel, apocriefe boeken, tot het cano-

nieke boek van Daniel behoorende. — Men moet
hulde duen aan het goed oordeel van de verzamelaars

der Heilige Schriften , dat zij deze aanhangsels als

onechte stukken hebben afgezonderd , v. d. palm ,

Apocr. boeken d. O. V., Inl. 8. In het derde (deel,

zal ik), bij wijze van aanhangsel en tot bevordering

der verscheidenheid, eenige proeven der oudste wel-

sprekendheid aanvoeren, v. d. palm, Red. 1, 28.

Sjd. Zie Bijvoegsel.

AANHANKELIJK , bnw. en bijw. van wijze

:

-hankelijker , -hankelijkst. Van Aanhangen in den

zin van gehecht of toegedaan zijn
( 1 , 2 , b ) , door

aanhechting van het achterv. -lijk met actieve betee-

kenis. Hd. anhUnglich.

1 ) Eigenlijk. Geneigd om zich uit liefde of innige

genegenheid aan iemand te hechten, hem aan te han-

gen. || Zij is een liefderijk, aanhankelijk schepsel,

hecht zich lichtelijk aan anderen, die hare] genegen-

heid hebben opgewekt.

2) Bij uitbreiding ook van dengeue, die werkelijk

in den toestand van aangehechtheid is ; dus Zich met
liefde of innige gehechtheid aan iemand of iets over-

gevende. In deze opvatting weinig gebruikelijk dan in

het afgeleide aanhankelijkheid.

— Als bijw. van wijze, voor Met liefde en gehecht-

heid , bezigt het beets, C'am. Obsc. 136: „Vooral

dacht hy zeer teder en aanhankelijk over de betrek-

kingen , die hy ... als knaap verlaten had."

Afl, Aanhankelijkheid.

AANHANKELIJKHEID, znw. vr., zon-

der mv., als benaming van een blijvenden toestand.

Van Aanhankelijk in de bet. 2). Hd. anhanglichkeit.

De toestand van aanhaukelijk te zijn , op zich zelven

beschouwd, dus Het aanhangen, het aankleven aan

iemand of iets , waaraan men zich met innige gehecht-

heid, liefde of hartstocht, heeft overgegeven. ||
Hij

vereert hem als zijnen weldoener, en betoont hem op

allerlei wijze zijne aanhankelijkheid. — Slaafsche aan-

hankelijkheid aan het oude, v. n. palm, Bed. 5,

175. De aanhankelijkheid aan Louise de Coligny . .

.

telde mede onder de grieven , die men tegen den Stad-

houder had, Mevr. bosb.-touss. Homel. 2, 152.

Die zoete aanhanklijkheid , dat saamgesmolten hart

,

Die teedre eeozelvigheid in levenslust en smart.

B1LD. 14, 40.

En slaafsche aanhanklijkheid aan de oppennacht van 't Geld.

DA COSTA 2, 397.

AANHARDEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn: hardde aan, heeft en is aangehard.

Uit Harden en het bijw. Aan in den zin van toene-

ming ( 34, j).

I) Bedr. Hulpw. hebben. Harder maken. Eigen-

lijk van stoffen, die van een weekeren toestaud tot

een harderen kunnen overgaan. In dezen eigenlijken

zin is het woord echter niet gebruikelijk: men bezigt

daarvoor Harden of Verharden, en te recht, want

het hard maken van stoffen (b. v. ijzer enz.) geschiedt

veelal op eenmaal door eene enkele bewerking, het-

geen door deze beide woorden het best wordt uitgedrukt

,

terwijl Aanharden , dat meer een allengs hard maken
te kennen geeft, hier minder gepast zou zijn. Juist

daarom wordt het meest overdrachtelijk gezegd van

levende wezens, menschen en dieren, voor Meer ge-

hard maken, meer geschikt maken tot het doorstaan

van vermoeienissen of van den invloed eener ruwe

luchtstreek. || Die voetreis zal hem wel wat aanharden en

meer geschikt maken tot het verduren der ongemakken
van een veldtocht. Zijne gymnastische oefeningen heb-

ben hem vrij wat aangehard.

II) Onz. Hulpw. zijn.

a) Eigenlijk. Harder worden, toenemen in hard-

heid. || Ofschoon de leem al te week was, hardt de

dorschvloer mooi aan, en zal hij spoedig bruikbaar

zijn. Er kan heden niet gekolfd worden ; de baan is

pas vernieuwd en moet eerst nog wat aanharden.

b) Overdrachtelijk. Van menschen en dieren. Ge-

hard worden. || Door gymnastische oefeningen is hij

vrij wat aangehard. Die nieuwe diersoort hardt hier

langzamerhand aan.

Afl. Aanharding

.

AANHARKEN, bedr. zw. ww., met hebben

:

harkte aan, heeft aangeharkt. Uit Harken en het

bijw. Aan in verschillende opvattingen.

1) Aan in den zin van aanvulling van het ont-

brekende (34, f). Het betredene van geharkte paden

of tuinbedden weder opharken ; de voetstappen door

harken doen verdwijnen , zoodat alles weder geheel

geharkt is. || Gij moet den tuin wat aanharken, er

komt bezoek. Hebt gij het pad weder aangeharkt?

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Spoed

maken met harken. || Hark wat aan; de avond valt,

en morgen is het Zondag.

Afl. Aanharking (in de bet. 1).

AANHEBBEN, bedr. onreg. zw. ww., met

hebben : heeft aan, had aan , heeft aangehad. Uit Heb-

ben en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

Hd. anhaben.

1) Aan in den zin van eigenlijke of figuurlijke

aanhechting (34, b).

a) Eigenlijk. Iets aan zich hebben, iets zóó heb-

ben of dragen, dat het zich aan de uitwendige opper-

vlakte bevindt.

En, heeft de roos ook doornen aan.
Het is mtj goed op aarde.

TOLLENS 0, 66.

In dezen algemeenen zin was het woord vroeger

zeer gewoon (zie Mnl. Wdb.). Thans echter wordt

het meest in bijzondere toepassing gebezigd , t. w. voor:

— Aan het lijf hebben; van kleedingstukken , sie-

raden enz., die min of meer nauw sluiten , in tegen-

stelling van Omhebben en Ophebben. Verg. Aan (28,

a). || Een jas, rok, vest, een gouden ring , een doek-

speld enz. aanhebben. De arme man had niets dan

lompen aan. Zij wilde uitgaan, en had reeds den hoed

op , den doek om en de handschoenen aan , toen ik

binnenkwam. — Sy nu hadde eenen veelverwigen rock

aen, 2 Sam. 13, 18. Als gy uw beste kleed ook aan-

hebt, Burg. 148. Myne juweelen, ... die ik nooit

heb aangehad, 40. Het pakje, dat hij aanhad, toen

ik hem vond, v. lennep, Èovi. 2, 245.

Heer, sprack hy {de bedelaar), lett hier op; 'k hebb all'

mijn' kleeren aen

;

Ghy soudt soo koud niet zijn , hadt ghy dat oock gedaen.

HUYGENS 2 , 140.

Zy had , om ligt te zyn , heel dunne schoenen aen.

coiajïCKX, Fabelen 225.

De poorter had den krijgsrok aan

,

De dorper zwaaide de oproervaan.

TOLLENS 10, 114.

Indien er stam noch heester stond

Waar thans die Doornen staan

,

Dan, vrienden! had de naakte grond
Een sober feestkleed aan. 7, 5.
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Zie ik Neeltjen daar niet gaan?
Heeft ze nieuwe muiltjens aan ?

beets, Veriir. Ged. 1, 146.

— Zegsw. Geen hemd aanhebben , zeer armoedig

gekleed gaan ; bij uitbreiding Uiterst beboeftig zijn.

Doeh men zegt meer gewoonlijk geen hemd aan het

lijf hebben.
— Syn. Aanhebben, Omhebben, Ophebben. Verg.

bij Aandoen 1).

b ) Figuurlijk. Iets aan zich hebben , iets zóó heb-

ben dat men er aan vastzit en er de gevolgen van

ondervindt ; van iets kwaads of onaangenaams gebe-

zigd , in de gemeenzame zegswijzen

:

— Een roes aanhebben (of wel eene verheuging

,

eene laars, een buis en soortgelijke benamingen voor

een graad van dronkenschap), zich in dien toestand

bevinden. || Hij had een lichten roes, eene kleine ver-

heuging aan. Eens, toen hij naar gewoonte eene ste-

vige laars aanhad.

— In het spel. Een appèl, een punt , eene partij

aanhebben, die op zijne rekening hebben, verloren

hebben. || Hebt ge al een appèl aan? Hoeveel pun-

ten , hoeveel partijen hebt ge aan ?

2) Aan in de elliptische opvatting van aan het

branden (28, e). Aangestoken hebben, aan het bran-

den hebben of houden. || Ik had de lamp nog niet

aan, of hij was reeds bij mij. Hebt gij met deze koude

geen vuur aau? ik heb de kachel den gansenen dag

aangehad. — Uewyl men hier altoos vuur aanheeft,

Leen. 5, 234.

V.iiiin. Van aanhebben is wel te onderscheiden het

niet samengestelde aan hebben, van hengelaars ge-

zegd, wanneer een visch aan den angel bijt (zie Aan,

28, i). Het object, dat aan is, t. w. de visch,

wordt hier verzwegen, en aan behoort niet bij het

subject, dat heeft, maar bij den (niet genoemden)

angel. Daardoor staan het bijw. en het mr. tot elk-

ander in minder innige betrekking en worden dus niet

als één woord beschouwd.

AANHECHTEN, ook, doch minder gebrui-

kelijk, aanheften ; bedr. zw. ww., met hebben:

hechtte aan, heeft aangehecht. Uit Hechten en het

bijw. Aan in den zin van verbinding (34, b.) Hd.

anheften. In het algemeen : Iets op de eene of andere

wijze aan iemand of iets hechten of vastmaken. ||
Nieuwe

landstreken aan zijn gebied aanhechten.

Weer een gunst van God verkregen

,

Weer een kroon ons aangehecht!

TOLLENS 5, 150.

— Gewoonlijk echter wordt datgene, waaraan de

zaak vastgehecht wordt, als bekend ondersteld en dus

niet genoemd, zoodat aanhechten absoluut staat. || Dit

boordsel gaat los, laat het door den kleermaker weder

aanhechten, d. i. aan het kleed hechten. De rekening

en verantwoording met aangehechte quitantiën. — Het

valsche of vervalschte stuk ... en straks . . . het

aangehechte proces-verbaal, W. v. Strafv. a. 301.

Voorder sidt gy een plate maken van louteren goude,

. . . ende gy sult deselve aenhechten met een hemels-

blaeuw snoer, alsoo dat sy aen den hoet zy, Exod.

28, 36 vlg.

Wel had men duiven opgeschoten

,

En brieven aangehecht.

tollens 5, 183.

— In het bijzonder, bij naai-, brei- of spinwerk.

Een draad aanhechten, veelal bij verkorting enkel

aanhechten, een nieuwen draad beginnen (die aan

het werk wordt vastgehecht), of wel een afgebroken

draad weder vasthechten.
|
Wacht een oogenbhk, ik

moet eerst even den draad aanhechten. Dit katoen is

heel slecht, ik moet telkens aanhechten. Bij het fijn-

spinnen worden , na het volbrengen van den inrid

,

de afgebroken draden aangehecht.

Eén hechtte 't raaflend weefsel aan

,

En liet het voetje tripplend gaan.

TER haar, Ged. 2, 133.

wil. i. E. Eertijds werd aanhechten ook figuurlijk

van een strijd , bepaaldelijk van eene schermutseling

gezegd , voor Beginnen of ondernemen , w aarvoor men
thans, met dezelfde overdracht, Aanbinden bezigt (zie

ald., 2). || Om de schermutsiug aau te hechten en de

Nassauschen in de laagh te lokken, hooft, iV. H.

355. De schermutzing aangehecht duurde tot den

aavondt toe , 552. Als Norrits van alle kanten heete

schermutsiug deed aanhechten, 771.

Afl. Aanhecht'er , -ster, aanhechting, aanhechtsel.

AANHECHTING-, znw. vr., mv. -hechtin-

gen. Van Aanhechten. Hd. anheftung.

1) Abstract. De daad van aanhechten, het aan-

hechten. || De aanhechting had nog al zwarigheid in.

Uitbreiding van grondgebied door verovering en aan-

hechting van landstreken. De aanhechting der hertog-

dommen aan Pruisen.

2) Concreet. Het gedeelte van eenig werk, waar

eene aanhechting heeft plaats gehad; ook aanhechtsel

geheeteu. || Kan men de aanhechting onderkennen V

van het overige onderscheiden. De werkman had zich

goed van zijne taak gekweten ; men kon de aanhech-

tingen nauwelijks ontdekken.

Samenst. Aanhechtingspunt.

AANHECHTINGSPUNT , znw. onz., mv.

-punten ; verkl. -puntje. Uit Aanhechting en Punt.

Eigenlijk: Een punt of klein gedeelte der oppervlakte

van een stoffelijk voorwerp, waar een ander voorwerp

aangehecht is of moet worden ; doch meestal over-

drachtelijk , voor eene Bijzonderheid in eene rede, die

aanleiding geeft om melding te maken van iets , dat

eigenlijk niet tot het onderwerp behoort. Meer ge-

bruikelijk echter is Aanhioopingspunt. || Gaarne zou

ik in liet voorbijgaan van die zaak gewaagd hebben ,

maar ik kon geen geschikt aanhechtingspunt vinden.

AANHECHTSEL, znw. onz., mv. -hecht-

sels. Van Aanhechten met het achterv. -sel in den zin

van gewrocht. Het gedeelte van eenig werk, waar

eene aanhechting heeft plaats gehad (verg. Aanhech-

ting, 2); in het bijzonder, bij naai- of breiwerk,

het gedeelte waar een nieuwe draad begonnen en aan

het werk vastgehecht is. || Dat is keurig genaaid;

van de aanhechtsels is niets te zien.

AANHEELEN, onz. zw. ww., met 'lijn:

heelde aan, is aangeheeld. Uit Heelen, d. i. gene-

zen, als onz. ww., en het bijw. Aan in verschillende

opvattingen.

1) Aan in den zin van bereiking van den norma-

len toestand (34 , f). Geheel genezen , zoodat de

toestand van normale gezondheid weder bereikt wordt.

In dezen zin thans niet meer gebruikelijk. Van Pro-

metheus wordt gezegd:

wiens lever, door den gragen gier verslonden,

Stof levert tot zijn' pijn. en aanheelt tot zijn' wonden.

hooft, Baeto (Mengelw. uitg. 1704), bl. 526.

2) Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34, j). Voortgaan met genezen. Verg. Aa.nbeter.en.

|| De wond begint mooi aan te heelen, en zal wel

spoedig genezen zijn.

AANHEER, znw. m., 2de nv. des aanheeren

of aanheers , mv. aanheeren. Uit Heer, dat hier

zooveel als vader beteekent ,
gelijk in 't mnl. mijn

here voor mijn vader gebezigd werd (zie Mnl. Wdb.),

en het oude znw. Aan d. i. grootvader; ohd. ano

(graff 1, 282); mhd. ane , ene (BEN. 1, 37 i; nhd.

ahn. Aanheer was eene oude benaming van den groot-
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vaders-vader , dus den overgroot'vader; het vr. luidde

Aanvrouwe. Doch het woord was eigenlijk hoogd.

(Ahnherr en Ahnfrau), en hier te lande alleen in gebruik

in de aan Duitschland grenzende gewesten. Kil.:

„Aene, Aen-keere, Germ. Sax. Sicamb., proavus

,

avï pater ," en „ Aen-vrouwe , Germ. Sax. Sic., proa-

via." In den nieuweren tijd echter is het door enkele

dichters , doch in den ruimeren zin van voorvader , voor-

zaat , stamheer, weder in gebruik gebracht; misschien

om te voldoen aan den wensch van bild., die oor-

deelde dat wij den Duitschers hun ahnherr mochten

benijden (Verkl. Gesl. 2, 298). In allen gevalle is

aanheer, ofschoon uit het Hoogd. afkomstig, als een

archaïsme te beschouweu , waarover de dichter het

recht heeft te beschikken: de vorm en samenstelling

des woords zijn onberispelijk.

Verrukt ons nog de toon van Vondel's heilig lied
,

Die zijnen aanheer zong, — Gij wijkt dien zanger niet,

ö Dichter! Redenaar! die zulken naneef huldigt!

A. simons in Gedenkb. der viering van het

•200 j. bestaan der D. Sch. te Amsl., bl. 160.

'k Mag Venus zelve als stamvrouw noemen :

Zij bracht aan Xanthus oeverboord

Mijn aanheer Ephialtes voort.

v. LENNEP, Poet. 9, 255.

AANHEF , znw. m.; het mv. -heffen niet in
;

gebruik , hetgeen echter niet wegneemt , dat geel
(Ond. en Phant. 16) het recht had schertsend van i

„ een lijst van aanheffen" te spreken . Aanhef is de
i

stam van Aanheffen. Eigenlijk abstract: De daad van

aanheffen, het aanheffen of beginnen te spreken of

te zingen ; doch concreet genomen voor de woorden

,

waarmede eene rede of een lied begint, het begin,

de aanvang. || Een schoone, gepaste, vreemde, won-

derlijke aanhef. De aanhef zijner rede luidde aldus.

— De waardigheid van den aanhef,... de juiste ge- '

pastheid der woorden, v. d. palm, Bed. 1 , 49.
|

Den aanhef van een betoog te vinden , is waarlijk een i

arbeid, geel t. a. pi.

Ja, U, bij d' aanhef van mijn zangen ,

Mijn dichtgroet , Morgenlandsche kust

!

TER haar, St. P. Hots 8.

AANHEFFEN, bedr. st. ww. der 4de kl., met

hebben : hief aan , hieven aan , heeft aangeheven Uit

Heffen en het bijw. Aan in den zin van aanvang of

begin (34, i). Hd. anheben.

Eigenlijk in het algemeen : Eene handeling , die eeni-

gen duur heeft , beginnen ; als 't ware ze aanvatten

en opheffen om ze in behandeling te nemen ; doch in

deze algemeene beteekenis nu verouderd. Verg. Mnl.

tfdb.
|| Zonder flaauwhartelyk te laaten leggen, 't

geen zoo manhaftelyk was aangeheeven , HOOFT , N.

H. 293. Muiteryen en inheemsche oorloghen, dikwyls

aangeheeven en gevoert van de Vlamingen, 752. Flac-

ons liet het aangeheeven vaaren {umisit inceptitm)

,

Tac. 439.
— Thans wordt aanheffen, in beperkte beteekenis,

uitsluitend gezegd van eene handeling die met de stem

geschiedt, en beteekentdus het voortbrengen der eerste

tonen of geluiden van hetgeen gezongen of gesproken

wordt. Het object wordt door een znw. uitgedrukt.

|| Een gezang, een lied, eene rede, eene klacht, een

geschreeuw aanheffen. Den oproerkreet aanheffen. —
Wanneer eerst het volk een schoon Kerklied aanhief,

Blank. 1, 51. Liederen, die gij ter eer van God zult

hooren aanheffen , en ook zelve mede zult uitgalmen

,

v. D. palm , Red. I , 150.

Hef thans, mijn zanggodin, een vrolijk veldlied aan.

HüYDECOPER, Ged. 99.

En, zittende op een spits van de afgebroken rots,

Hief hy dees Veldzang aan , het golfgehuil ten trots.

BILD. 4, 264.

En voor Hem in 't stof gebogen

,

Hieven zy den juichkreet aan:

Ja! de Heer is opgestaan!

DA COSTA 2, 264.

Gods lof zy eeuwig aengeheven

!

f. j. blieck , Mtmgetp. 2, 10.

Onder 't luide feestgejoel

,

U ter eer hier aengeheven.
WILLEMS , Nalat. 85.

De maagden heffen 't feestgezang

Met dankb're tonen aal).

V. LENNEP, Poet. 5, 187.

— Voorheen werd aanheffen ook verbonden met

een infinit. met te, in de plaats van een znw. || In

den laude Moabs hief Mose aen dese wet uyt te leg-

gen, seggende: enz., Deut. 1, 5.

De nachtegael heft schooner aen te zingen.

vondel 8, 107.

Dit gebruik was de oorzaak , dat het woord ook ,

met verzwijging van het ww., als onz. gebezigd wordt

voor beginnen te spreken of te zingen. \\ Als sy aan-

hieven met een vreughdengeroep ende lofsangh , 2 Ohron.

20, 22.

— Wordt het woord genomen voor beginnen te

spreken , dan moeten de eigen woorden van den spre-

ker onmiddellijk volgen.

„Mijn Vader," hief Thereesjen aan,

„Ik draag nu 't haar gekapt."

STARING 2, 67.

— Volgen er geene aangehaalde woorden , dan is

de bedoeling altijd beginnjn te zingen.

Heft aan , ó Wodans harpenaren '

helmers, Hoü. iV. XI.

Juicht! lang verdrukten! juicht' en gy , o dapp're jeugd,

Hef aan, en uit in zang uw vrijheidsliefde , uw vreugd!

DA COSTA 1 , 14.

Gy toondet u Bataven

,

En Holland is hersteld!

Heft aan! heft aan! heft aan!

BILD. 9, 177.

Wie onzer dichtren wil zich zelv' niet overtreffen

,

Als hy van 't voorgeslacht der Belgen aen mag heffen?

WILLEMS , Nalat. 33.

4fl. Aanhef, aanheffer, -ster, aanheffing.

AANHEFTEN. Zie Aanhechten.
AANHELPEN , bedr. st. ww. der 1ste kl., met

hebben- hielp aan, heeft aangeholpen. Uit Helpen

en Aan als bijw. van toestand, elliptisch genomen

voor aan het lijf (28, o). Van kleedingstukken , sie-

raden enz., die aan het lijf sluiten. Verkorte uitdruk-

king voor : Iemand "helpen ze aan te doen ,
hem be-

hulpzaam zijn in het aantrekken er van. ||
Daar hij

te zwak was om zich zelven te kleeden , hielp ik hem

broek, vest en rok aan. Och, help mij die mouw

eens even aan. Mag ik u even uw jas aanhelpen? —
Terwyl Flip hem zyn rok aanhielp , Leev. 4, 91.

AANHIJGE'N, onz. en bedr. ww., met zijn

en hebben; oorspr. sterk van de 5de kl. : heeg aan, is

en heeft aangehegen; dochthans veelal zwak gebezigd:

hijgde aan, is en heeft aangehijgd. Uit Hijgen en

het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

I) Onz. Aan in den zin van nadering (34, g).

Hulpw. zijn. Hijgend naderen, buiten adem aanko-

men.. || Zie, daar komt hij aanhijgen {of — aange-

h>jgd )-

II) Bedr. Aan in den zin van richting naar hel

doel (34, h). Hulpw. hebben.

1) Hijgen in de richting naar iemand of iets, hij-

gend als 't ware aanroepen, of aanstaren, aangapen.

Als jonge zwaluwen, die schier verstickt, helaes!

Aenhygen 't moede paer , dat t'huis koomt zonder Bes.

vondel 3, 653.
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'k Hijg zoo veel schoonheén aen.

v. DUÏSE, Vod. Poëzy 3, 23.

2) Met eene zaak (t. w. woorden of gedachten) als

object en een persoon in den 3den n v. Iemand iets

aankijgen , dichterlijk gezegd voor: Hijgend als 't

ware het hem trachten toe te roepen; het hem hij-

gend te kennen geven , terwijl men geen adem hcel't

om te spreken,
|

Ouders, kinderen, zusters, broe-

ders , echtgenooten , eikanderen het laatst vaarwel met
eene gebrokene stem te hooren aanhygen! stijl, Lev.

v. Punt, 73 (brand van den Jmst. schouwburg).

AANHIJSCHEN, bedr. st. ww. der 5de

kl., met hebben: heesch aan, heschen aan, heeft

aangeheschen. Uit Hijschen en het bijw. Aan in

verschillende opvattingen.

1 ) Aan in den zin van bereilcing van eene plaats

(34, e). Iets hijschend opwaarts halen, totdat het de

juiste hoogte bereikt heeft; verder ophijschen tot aan

een bepaald punt. || Hijsch de mand nog wat aan,

ik kan er niet bij. Twee moesten de turf aanhijschen,

twee anderen ze binnenhalen en opstapelen.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Spoed

maken met hijschen. || Hijsch wat aan, de turf moet
van daag nog op zolder.

AANHINKEN, onz. zw. ww., met zijn:

hintte aan, is aangehinlct. Uit Hinken en het bijw.

Aan in den zin van nadering (34, g). Hinkend na-

deren. || De dartele jongen kwam vroolijk op onsaan-

hinken. Zij spelen op de hinkelbaau; kijk, daar komt
er een aangehinkt.

AANHINNIKEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: hinnikte aan, heeft aangehinnikt. Uit Hinniken

en het bijw. Aan in den zin van richting naar het

doel (34, h). Hinniken tegen iemand of iets, hinni-

kend begroeten. || Een paard, dat zijnen meester aan-

hinnikt.

AANHITSEN, bedr. zw. ww., met hebben:

hitste aan, heeft aangehitst. Uit Hitsen en het bijw.

Aan in den zin van voortgang of toeneming (34 , j),

doch zóó dat er tevens de opvatting van richting naar
het doel (34 , h ) mede gepaard gaat. Voor aanhitsen

schreef men vroeger ook aanhitzen, welke spelling

evenwel volstrekt is af te keuren. In beteekenis slaat

aanhitsen gelijk met hd. anhetzen, dat echter van

oorsprong een ander woord is : zie de etymologische

verklaring bij Hitsen.
Hitsen, oudtijds hissen, is eigenlijk een jagersterm,

en beteckent het aanzetten en aanjagen der honden

door middel van geschreeuw en gebaren. Aanhitsen ,

de versterking van hitsen , heeft dezelfde grondbetee-

kenis behouden, en wordt nog in den eigenlijken zin

van honden, hij uitbreiding ook van andere die-

ren, maar eerst bij overdracht van meuscheu gezegd.

Ue opvatting wijzigt zich naar gelang der constructie

,

hetzij met het voorz. op of den 3den nv., hetzij met
het voorz. tegen.

1) Eigenlijk, van honden of, bij uitbreiding, ook

van andere dieren. Door geschreeuw, geroep of geba-

ren ze opwekken, aanzetten, aansporen, om op een

mensch of dier los te gaan en die met blaffen, bijten

of stooten aan te randen. De persoon of het dier

,

waartegen de aanval gericht is, wordt door het voorz.

op aangeduid. || Zijnen houd op iemand aanhitsen.

Om den lastigen bedelaar weg te jagen , hitste men
den hond op hem aan. Zij hitsten de honden op het

woedende zwijn aan.

Voorts kies ik mij een doggenpaar , . . .

Die hitse ik op den moolik aan.

luloks , Ged. 70.

De wachthond, door heo aangehitst, rees op,
En vloog mij aan met opgesparde kaken.

TEN KATS 1 , 88.

Geen rij of legerspits, geen teeken, geen banieren!

Men valt verwoed door een als aangehitste stieren.

BILD. 2, 376.

— In dezen eigenlijken zin wordt het voorz. op ook
door den 3den nv. vervangen, waardoor eene verkorte

uitdrukking ontstaat, die als een elliptische jagersterm
moet beschouwd worden. Evenzoo zegt men zoowel
iemand — als op iemand aanvallen.

|| Hij hitste,

den kerel zijnen hond aan, die hem duchtig beet.

Men hitste het gewaande spook den bulhond aan ; toen
bleek het, dat het geen geest was.— Overdrachtelijk wordt aanhitsen ook van men-
schen gezegd — of wel met een zakelijk object , waar-
door menseben figuurlijk worden aangeduid — voor
Aanzetten of aansporen om iemand aan te vallen of

vijandig te bejegenen. Met het voorz. op. || De om-
standers hitsten de kijvenden op elkander aan. — Uwe
vredegenooten hebben u aengehitst, Jerem. 38, 22.

Quam weer de dolle Mars de bloetklaroen te steeken,
Te hitsen strant op strant, en vloot op vlooten aen.

ANTONIDBS 1 , 24.

'k Zie, onder al wat hier, verbolgen,

De wreetheit aenhitst, bits en fel,

Een' Leerling van Gamaliël
Gods Kruisgemeente 't strengst' vervolgen.

Smits , Ged. 20.

En wat wreedaartigheid , door d' afgrond aangehitst

,

Of uit te denken , of op één te hoopeu wist.

BILD. 14, 321.

— Dichterlijk ook met een zakelijk object, dat bij

persoonsverbeelding als le\eud wezen wordt voorge-

steld.

Straf haar met geen noordewinden ;

Hits op haar geen nachtvorst aan.

TOLLENS 12, 73.

2) Overdrachtelijk, doch in zwakkeren zin, uit-

sluitend van menschen. Door aansporing of opwekking
ze tegen iemand opruien , kwalijk gezind maken , en

daardoor opzetten om hem onaangenaam te bejegenen

of te benadeelen, doch zonder hem lichamelijk aan te

vallen. De persoon, tegen wien de opruiing gericht

is, wordt door het voorz. tegen aangeduid. In dezen

zin is echter thans Ophitsen meer gebruikelijk. || Iemand

tegen een ander aanhitsen. Hij hitste den zoon tegen

den vader aan. De twiststoker schept er behagen in,

vrienden tegen elkander op te zetten en aan te hitsen.—
Zo nu de Advocaat een braaf man is , dan zal hy u

,

in plaats van aan te hitzen , onder het oog brengen

,

dat gy niets beter doen kunt , dan met uw wederparty

u bevredigen, Blank. 1, 39. Hij . . . zaaide gedurig

verdeeldheid onder de Provinciën , om haar tegen elkan-

der aan te hitsen, stijl, Opk. 204.

\anin. Uit het bovenstaande blijkt , dat men per-

sonen op en tegen elkander kan aanhitsen. Doch het

laatste is zwakker dan het eerste. Tegen geeft alleen

te kennen , dat er kwade gezindheid en zucht tot on-

aangename bejegening wordt opgewekt ; op duidt aan

,

dat men ze handgemeen wil maken.

Afl. Aanhitser, aanhitsing.

AANHITSING, znw. vr., mv. -hitsingen.

Van Aanhitsen. De daad van aanhitsen in alle opvat-

tingen van het woord (zie ald.); het aanhitsen, de

aansporing om een mensch of dier aan te randen , op

het hjf te vallen, of wel door andere daden vijandig

te bejegenen of te benadeelen. || Op aanhitsing van

hare moeder sprak zij overal kwaad van hem.

AANHITTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

hitte
(
hittede ) aan , heeft aangehit. Uit Hitten , heet

maken , en het bijw. Aan in den zin van toeneming

(34, j). Hd. anhitzen.

1) Eigenlijk, van stoffelijke dingen. Heeter maken.
||
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Het water is nog niet warm genoeg, ge moet het tot

90° aanhitten.

2) Figuurlijk, op het gemoed toegepast. Vuriger,

yveriger maken, aanvuren. || Hoe veele bclangens

moeten er overeen gebragt, hoe veele hoofden of be-

koeld, uf aangeliit worden' Wildsch. 2, 353.

Innm. Het woord is thans weinig meer in ge-

bruik, doch verdient bewaard te blijven. Het is vol-

komen zuiver gevormd (verg. aandiepen, aanharden,

aanhoogen enz.), en verschilt van verhitten, dat veelal

het opwekken van een te hoogen graad van warmte

aanduidt, terwijl aanhitten alleen een hoogeren graad

te kennen geeft.

AM. Aanhitting.

AANHOEPELEN, nu. zw. »», met zijn:

hoepelde aan, is aangehoepeld. Uit Hoepelen en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Hoepelend

naderen , aankomen terwijl men den hoepel voor zich

uit drijft. Verg. Ophoepelen , dat echter overdrachtelijk

voor weggaan in 't algemeen genomen wordt. || De

jongen kwam vroolijk aanhoepclen. Daar komt er al

weder een aangehoepeld.

AANHOEVEN, onz. zw. ww., met hebben:

hoefde aan , heeft aangehoefd. Uit Hoeven
, gemeen-

zamen vorm voor behoeven, en Aan als bijw. van

toestand, in verschillende opvattingen. Elliptische uit-

drukking, alleen in de dagelijksche spreektaal gebrui-

kelijk , en wel uitbuitend in ontkennende of vragende

zinnen. In stellige zinnen zegt men Aanmoeten.

1) Aan in den zin van aan het lijf (28, a). Van
klecdereu, sieraden enz. Behoeven aan (het lijf) te

zijn, dus Aangetrokken uf aangedaan moeten wezen,

als een noodzakelijk vereischte. || De zijden japon en

de juweelen speld hoeven niet aan, het is maar een

huiselijk partijtje. Het is niet koud , de jas hoeft niet

aan. Hoeft de rok van avond wel aan?

2) Aan in den zin van aan hel branden (28, e).

Van vuur en licht. Behoeven te branden, aangelegd

of aangestoken moeten zijn. || De kachel hoeft niet

aan, ik ga terstond weder uit. Het is nog zoo licht,

de lamp hoeft nog niet aan. Had het vuur wel aan-

gehoefd? was het wel noodig geweest vuur aan te

leggen ?

AANHOLLEN, onz. zw. ww., met zijn: holde

aan, is aangehold. Uit Hollen en het bijw. Aan in

den zin van nadering (34, g). Hollend naderen, met
hollende vaart aansnellen; eigenlijk van paarden en

ruiters, bij uitbreiding ook van voetgangers gezegd.
|

Welke ruiters komen daar aanhollen? De jongen kwam
in aller ijl aangehold.

Of ook een weldoorvoede Pater,

Die aanholde op zijn ruige ket.

v. ihnnhi'. Poet. 4, 17.

— In dichterlijke taal ook figuurlijk gebezigd.

Het voormaals blr gewest weergalmt van krygsgeruchten.

De moord holt aan , en dwingt Aurinia tot vluchten.

v. mekkc.v. Germ. 49.

AANHOMPELEN, onz. zw. ww.,met zijn:

hompelde aan, is aangehompeld. Uit Hompelen en

het bijw. Aan in den zin van nadering (34, g).

Hompelend naderen , met kreupelen gang en moeilijke

beweging aankomen. || Wat arme stakker komt daar

aanhompelen ! De sukkel kwam langzaam aangehompeld.

AANHOOGEN, bedr. zw. ww., met hebben:

hoogde aak , heeft aangehoogd. Van Hoog en het

bijw. Aan in den zin van aanvulling van het ontbre-

kende ( 34, f). Van aardwerk gezegd. Hooger maken
en daardoor tot de vereischte hoogte brengen. || Het

banket moet een halven voet aangehoogd worden. Hier

heeft ecne verzakking plaats, men zal moeten aanhoo-

gen. Dat land staat telken9 onder water, ik zal het

laten aanhoogen.

Syn. Aanhoogen, Ophoogen. —- Het laatste be-

toekent alleen iets hooger maken dan hel is ; het eerste

lief bepaald daarop, dat de vereischte hoogte bereikt

of hersteld wordt. Men laat een land aanhoogen , wijl

het te laag ligt en bij hoog water onderloopt ; men
laat het ophoogen , wijl men het — om welke reden

dan ook — hooger wenscht. Verg. het onderscheid

tusschen Aandiepen en Uitdiepen, bij Aandiepen (2de

art.) bedr.

Afl. Aanhooging.

AANHOOGING, znw. vr., mv. -hoogingen.

Van Aanhoogen.

1) De daad van aanhoogen. Het aanhoogen.
|| De

aanhooging van het verzakte gedeelte van den dijk

zal morgen aanbesteed worden.

2) Het gewrocht van aanhoogen. Het aangehoogde

,

het door aanhooging tot stand gebrachte. || De aan-

hooging bedraagt wel anderhalven voet.

AANHOOPEN, bedr. en onz. zw. ww., met
hebben en zijn: hoopte aan, heeft en is aangehoopt.

Uit Hoopen en het bijw. Aan in verschillende opvat-

tingen. Hd. anhaufen.

I ) Bedr. Aan in den zin van aanvulling van het

ontbrekende (34, f). Hulpw. hebben. Een hoop
hooger of grooter maken, tot de vereischte hoogte

brengen. Aarde aanhoopen , hetzelfde als Aanaarden
(zieald.). || De aarde om de planten aanhoopen , weil.

II) Onz. Aan iu den zin van toeneming (34 _;').

Hulpw. zijn. Van eenen hoop of, bij uitbreiding, van

eene hoeveelheid of menigte. Tot een grooteren hoop
worden, zich uitbreiden, aangroeien, toenemen. Thans
weinig meer in gebruik. || De nieuwsgierigen hoopten

langzamerhand aan, werden een geheele hoop.

Den hoop hoopt aan. Den ouderdom
Verraenght sich onder al den drom.

8IX V. I HAM' 03.

.%fl. Aanhooping.

AANHOORDER, znw. m.,mv. gemeensl.-^oor-

ders en -hoorderen ; vr. -hoorster. Van Aanhooren , met

de gewone invoeging der d na r. Degeen die aanhoort,

die met aandacht naar iemand of iets hoort of luistert

,

en wel bepaaldelijk in een bijzonder gesprek. Meest

gebruikelijk in het

— Spreekw. Er zouden geene achterklappers (of

kwaadsprekers ) zijn , waren er geene aanhoorders ; bij

v. D. palm aldus uitgedrukt: „Neem den aanhoorder

weg, en er bestaat geen lasteraar meer!" Sal. 5, 35.

Syn. Zie Hoorder.
AANHOOREN, bedr. zw. ww., met hebben:

hoorde aan , heeft aangehoord. Uit Hooren en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen. Thans scheidbaar gebe-

zigd , doch voorheen veelal onscheidbaar ( zie Mnl.

Wdb.), welk gebruik nog in de 17de eeuw zeer ge-

woon was en zelfs nog in onzen tijd bij dichters niet

onbekend is (zie de beneden aangehaalde voorbeelden).

Hd. anhören.

1 ) Aan in den zin van richting naar het doel ( 34 , h ).

Aanhooren beteekent eigenlijk hetzelfde als hooren,

alleen met dit verschil, dat aan de verwijzing uit-

drukt naar den persoon, die spreekt, leest, zingt enz.,

of naar de door hem geuite woorden of tonen. In

dezen ongewijzigden zin echter is aanhooren alleen ge-

bruikelijk in de bijw. uitdrukking van omstandigheid

ten aanhooren van ( iemand) , die te kennen geeft

,

dat het spreken of lezen, het houden eener rede, het

doen eener mededeeling enz. geschiedt in tegenwoor-

digheid van iemand, zoodat deze het hoort of ten

minste hooren kan. || Hij verklaarde zulks openlijk

ten aanhooren eener groote menigte. — Na dat hy
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nu alle sijne woorden voleyndigt hadde ten aenhooren

des vulcx, Luc. 1, 1.

— Aanni. De bij velen gebruikelijke schrijfwijze ten

aanhoore (v. D. palm, lied. 2, 121, enz.) is niet

aan te bevelen. Wel schijnt een znw. aanhoor voor

het aanhooren ( aanhooring ) bestaan te hebben ( althans

bij ph. numan , Strijt des gemoets, 34 b, leest

men in dien zin: „Aenhoor der wysheyt"); doch

naar ons hedendaagsch spraakgebruik laat zich niet

anders dan aan de onbep. wijs van het ww. aanhooren

denken. Verg. ten aanschouwen , ten aanzien (van)

en ten. overstaan (van).
— In alle andere gevallen is de grondbeteekenis

van aanhooren , door het aannemen van eene bijbetee-

kenis, gewijzigd; te weten: a) Hooren met zekere

mate van aandacht; en b) Hooren met geduld ten

einde toe.

a) Met aandacht naar iemand of iets hooren, luis-

teren. || Iemand aanhooren, letten op hetgeen hij

zegt. Eene rede, eene preek, een sermoen, eene voor-

lezing, eene mededeeling aanhooren. Aandachtig, be-

daard , oplettend , opmerkzaam , nauw luisterend aan-

hooren. Hoort mij aan met toegenegen ooren, met
welwillendheid en verschooning. — Om dat de Heere

uwe verdruckinge aengehoort heeft (de klachten over

de verdrukking) , Gen. 16, 11. De woorden der wijsen

moeten in stilligheyt aengehoort worden, Pred. 9, 17.

Ik weet wel, dat gy, hoe vrolyk en vol kneepen gy
zyt en blyft, toch ernstige zaaken met bedaardheid

aanhoort , Blank. 1 , 274. Wien onzer kou het on-

verschillig zijn . . . doorhem aangehoord en toegejuicht

te worden? v. D. palm, Red. 1 , 189. Ik . . . eindig,

na u voor uwe toegevendheid om mij aan te hooren

opregtelijk te hebben dank gezegd, 1, 90. Een man
van vernuft, die te veel tijd had en deze voorlezing

aanhoorde, geel, Ond. en Phant. 163.

De koning hoort hem aan met blijdschap en ontroering

bild. 2, 167.

Die taal hoort de dochter met siddering aan.

lolofs, Ged. 112.

Begint, het staat u vrij. Aandachtig hoor ik aan.

V. LENNEI', Poët. 5, 78.

menig rijmer, die ('k beklaag hem in mijn hart)
Nooit ooren vinden mocht

,
gereed hem aan te hooren.

beets , Verstr. Ged. 1, 41.

— Zonder verschil van beteekenis werd het woord
eertijds veelal onscheidbaar gebezigd , welk gebruik ook

in lateren tijd nog wel bij dichters wordt aangetroffen.

Toen Gabriël de Maeght ontvoude
In haer gebedecel

De boodtschap , die hem Godt betroude

,

En Goddelijck bevel

;

Aenhoorde deze bloem der Joodtschap
De maer , enz.

VOHDEL 4, 857.

En nu, aanhoort mijn' zang. Gebroeders!
loots, Ged. 2, 2.

Teedere harten ! aanhoort mijn verhaal.

tollens 4 , 25.

Zoo ook bij Vlaamsche dichters, als ledeganck 253

,

dautzenberg 147, 182, enz.

b) Geduldig ten einde toe hooren , t. w. datgene dat

als onaangenaam, kwetsend of vervelend wordt voor-

gesteld. || Hoe kunt ge zulke taal aanhooren! Hij moest
eene berisping, eene lange boetpredikatie aanhooren.

Zij konden niet met voeg weggaan , en moesten die

vervelende redevoering van a tot z aanhooren. — lek
hebbe aengehoort eene bestraffluge , die my schande
aendoet, Job 20, 3. Alle myne kleine verdrieten kon
zy zo gevoelig aanhooren, Leev. 6, 96.

— Zegsw. 't Is niet om aan te hooren , het is on-

uitstaanbaar
;

hetzij van eene ergerlijke rede , van ver-

velend gesnap of van onaangename klanken gezegd.— Syn. Aanhooren, Toehooren, Luisteren, Toe-
luisteren. — Grammatisch zijn de woorden in zooverre
onderscheiden , dat Aanhooren een bedr. ww. is , ter-

wijl de drie andere onz. zijn en slechts door middel
van een voorz. met het object in verband worden ge-
bracht. In beteekenis komen alle vier hierin overeen,
dat zij een meer of minder aandachtig hooren te ken-
nen geven. Aanhooren en toehooren verschillen van
luisteren naar en toeluisteren als hooren van luisteren

,

dat aandachtig hooren beteekent en de begeerte om te

verstaan onderstelt , die bij aanhooren geheel ontbre-
ken kan. Toe duidt in toehooren en toeluisteren be-

paaldelijk aan , dat men moeite aanwendt om te hooren

;

het eerste is dus sterker dan aanhooren, het tweede
dan luisteren. Daarentegen kan het toehooren en toe-

luisteren hlootelijk de geuite klanken betreffen, aan-
hooren en luisteren zien steeds op den inhoud van
woorden of den samenhang van opeenvolgende tonen.

Men moet soms iets aanhooren, dat men liever niet

hoorde. Hij kon zulke platte taal niet aanhooren;
hij wilde er niet naar luisteren. Men moet goed toe-

hooren , toeluisteren , om dien redenaar met zijne

zwakke stem te verstaan. Gij verstaat mij nooit, hoor

of luister beter toe. Als ge scherf toeluistert , bemerkt
ge dat hij een vreemdeling is.

2 ) Aan in den zin van figuurlijke aanraking
( 34 , a).

Met eene zaak als voorwerp en een persoon in den
3den nv. Iemand iets aanhooren, het aan hem hooren

,

het door zijne spraak gewaar worden. De betrekking

tusschen het hooren en den persoon, die spreekt, wordt
gedacht als eene figuurlijke atf?*raking , die invloed

heeft op de waarneming. Doch de uitdrukking is niet

anders gebruikelijk dan in de vaste

— Zegsw. Het is hem wel aan te hooren , of Men
kan het hem wel aanhooren , het is aan zijne spraak wel

te bespeuren. || Hoe goed Hollandsch hij ook spreekt,

het is hem toch wel aan te hooren , dat hij geen ge-

boren Hollander is. Ik kon het hem wel aanhooren,

dat hij niet op zijn gemak was.

Afl. Aanhoorder , -haarster. Het znw. aanhooring

is niet in gebruik : men zegt het aanhooren.

AANHOORIOr, bnw., uit hoofde der absolute

beteekenis zonder trapp. v. vergel. Van het verouderde

Aanhooren als onz. ww., thans door Aanbehooren ver-

vangen (zie ald.), hd. angehbren; waarin Hooren de

beteekenis had van behooren, en het bijw. Aan den

zin van aan- of toekomen (34, c). Zie Mnl. Wdb.
op Aenhoren onz. Aanhooren was dus zooveel als

behooren tot, toebehooren. Ook het Hd. kent anhören
nevens anqehören,' en evenzoo het bnw. anhörig ne-

vens angehbrig.

1) Van personen. Behoorende tot iemand, die als

de hoofdpersoon beschouwd wordt ; aan hem verbonden

,

tot hem in nauwe betrekking staande, hetzij als bloed- of

aanverwant, huisgenoot of ondergeschikte. In deze be-

teekenis uitsluitend gebruikelijk als gemeensl. znw., en

wel meest in het mv., de aanhoorigen. || Ik weet het

van een zijner aanhoorigen. Hij heeft altijd veel hart

gehad voor zijne aanhoorigen. — Tot bevordering van
onze eigene of onzer aanhoorigen gewigtigste belangen

,

v. D. palm, Sal. 4, 143.

2) Van zaken. Behoorende tot iets, dat als de

hoofdzaak wordt aangemerkt; daaraan verknocht of

verbonden.
|| Eene heerlijkheid met aanhoorige rechten.

Eene hofstede met aanhoorige landerijen. Eene fabriek

met aanhoorige toestellen en gereedschappen.

Afl. Aanhoongheid.

AANHOORIGHEID , znw. vr., mv. -heden.

Van Aanhoorig.

1) Abstract, zonder mv. De toestand van aanhoorig
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trouwen, Burg. 474. Dat ik , met hem aan te houden

,

heb willen zien, of ik heter kon, leev. 8, 40.

Ick ra jou, Vrysters, wilt gien Vryers langh anhouwen.

w. d. hooft, Styre Piet 5.

b) Van landloopers of boosdoeners. Bij zich laten

verblijven, huisvesten, verbergen, niet wegzenden. ||

Dit hnis staat in een slechten reuk, men houdt er

soms verdachte lieden aan. — Schelmen aanhouden,

ophouden, verbergen , weil.— lanni. Het nagenoeg verouderd gebruik van

aanhouden in dezen zin is niet aan te bevelen, om de

dubbelzinnigheid die er door ontstaat. Verg. boven,

A, 1, b).

2) Met eene zaak als voorwerp.

a) Van bezittingen, bepaaldelijk met de gedachte

aan den dienst dien men er van heeft, of aan het

gebrnik dat men er van maakt. In zijn bezit behouden

of laten blijven, niet wegdoen, niet vervreemden. ||

Die stalhouder heeft zijne zaken aan kant gedaan; hij

heeft maar ée'n paard aangehouden voor eigen gebruik.

Dit koekalf moet ge aanhouden , aanfokken ,
niet ver-

koopen of slachten. Ik zal dit huis maar aanhouden

,

tot ik een beter vind.

b ) Van handelingen ,
gewoonten enz. Er mede voort-

gaan, ze voortzetten. || Ik heb geen tijd om die studie

aan te houden. Houdt gij het Engelsch (de studie

dier taal) wel aan? — Ik wil den omgang met u

gaarne aanhouden, geel, Ond. en Phant. XXI.

c) Van zaken, die men gewoon is aan te koopen

naarmate zij stuksgewijze in den handel komen ;
inzon-

derheid van boek- of plaatwerken , die bij afleveringen

worden uitgegeven. Voortgaan met zich in het bezit

daarvan te stellen, den aankoop voortzetten. ||
Hij

wil alleen den Gids en den Spectator aanhouden. Houdt

ge de Kunstkronijk niet aan?

d) Van zaken ( t. w. rechtszaken, vragen, twij-

felingen enz.), die beslist moeten worden. Ze vo irloopig

onbehandeld of onbeslist laten, de afdoening er van

uitstellen. || Ik zal dit punt tot morgen aanhouden.

De zaak is nog niet genoeg opgehelderd :
het zal

best zijn ze aan te houden tot eene volgende verga-

dering. — Indien van twee of meer gedaagden de een

verschijnt, de andere niet, wordt de zaak ten opzigte

des verschijnenden aangehouden , IV. v. B. Regtsv. a. 79.

II) Jan als bijw. van toestand.

1) Aan in den zin van aan het lichaam (28 ,
a ).

Van kleederen , sieraden enz., die aan het lijf sluiten.

Aan het lijf houden, niet uittrekken of alleggen. ||

Zijnen rok aanhouden. Het is hier wat kil, houd

uwe jas aan. Zij hield hare handschoenen aan.

Syn. Aanhouden, Omhouden ,
Ophouden. Verg.

bij Aandoen 1).

2) Aan in den zin van aan het branden (28, e).

Van vuur of licht. Aan het branden honden ,
zorgen

dat het niet uitgaat. ||
Wij hielden den ganschen avond

vuur en licht aan, maar hij verscheen niet. Ik ga

even uit; och, wilt ge de kachel zoolang aanhouden

?

Houd uwe sigaar maar aan.

II. Onzijdig.

I) Houden in de wederkeerige opvatting van zich

houden, en Aan in den zin van nabijheid (34, k)
,

als boven (bedr. A en B, I). Aanhouden, met een

persoon als onderwerp, is dus zooveel als zich zelven

aan eene plaats staande tauden, d. i. blijven staan

verg. bedr. A, 1, a). Onder weg stilhouden, zich

ophouden, vertoeven, pleisteren. || Zij hielden onder

weg tweemaal aan. Zij hebben op dien tocht nergens

aangehouden. Wij zullen te Voorschoten aanhouden.

Zullen we niet even aanhouden?

't Lant is beset roet dippen , te scherp om aen te houwen.

COORNHERT, Odyss. 1 , 35 6.

op den oeverkant

Daer 't aenhoud (d. i. aanspoelt en liggen blij/t , t. w. het lijk).

VONDEL 8, 200.

II) Houden in dezelfde opvatting van zich houden,

en Aan in den zin van richting naar het deel (34, h).

Met een persoon als onderwerp. Zich honden aan of

in zekere richting.

— Scheepst. — In eene bepaalde richting sturen

of voortgaan. || Gij moet links aanhouden. Op dat

merk moet men aanhouden, men moet sturen in de

richting, waarin mm dat merk ziet. Wij hielden op

het vuur (den vuurtoren) van Terschelling aan.

Krijgsw. — Gedurende den marsch eene zooda-

nige strekking aan de beweging geven, dat van de te

voren bepaalde richting niet worde afgeweken. ||
Als

de rechtervleugel aan het hoofd is, moeten de man-

schappen naar'de zijde van den rechterguide aanhou-

den. De kolonne geraakte nit hare richting, doordien

de voorste guide te veel links aanhield.

III) Aanhouden elliptisch opgevat, met weglating

van het object, voor datgene aanhouden of laten

voortduren waar men mede bezig is; door welke el-

lips het oorspr. bedr. ww. tot onz. geworden is. Verg.

bedr. B, I, 2).

1) Met een persoon als onderwerp.

a) Van eene handeling gezegd , die door het voorz.

met wordt aangeduid. Die handeling laten voortduren

,

ze voortzetten, volhouden, er in volharden. ||
Ik zal

aanhouden zoolang ik kan. Hij houdt voortdurend aan

met zijne vervelende bezoeken. Zij houdt steeds aan

met hem lastig te vallen. — Zy zyn niet meer zoo sterk-

moedig als hunne vaderen, noch zoo ae'nhoudend en

onbuigbaer in het ongeluk, conscience, Hlodw. en.

Cloth. 1, 112.

Zij houden moedig aan

,

En naken uur aan uur het doel, waarop zij hopen.

TOLLENS 5 , 127.

De zaak, waart» men voortgaat met handelen,

kan door het voorz. in worden aangeduid. ||
Houdt

aen in het lesen, in 't vermanen, in 't leeren, 1

Tim. 4, 13.

Houdt aan in 't stil geloofsgebed!

TBR HAAR, St. P. JtotS 60.

4) Van een verzoek of een eisch gezegd. Niet op-

houden iets te verzoeken of te vorderen ; hetzelfde be-

grip als het vorige, doch in bepaalden zin opgevat,

en daarom zonder" vermelding van hetgeen waarmede

men aanhoudt. || Houd niet langer aan (met verzoe-

ken) ik doe het toch niet. Hij heeft zoolang aange-

houden, tot hij zijn zin heeft gekregen. - Ik yerzogt

haar te drinken: zy kon niets dóór krygen; ik hield

aan; het ging, Burg. 539. Dat myn aanhouden u

verdriet, dewyl gy my niet bemint, Leev. 4 51.

Hy heeft ... op Ryzigs lastig aanhouden beloofd

enz., 7, 334.

Die aenhoud, overwint: waer reden voor blyft staen,

Boort staeg aenhouden deur, dies hou geduurig aen.

DE DBCKER 1 , 45.

Arminius, op 't sterkst door toorne en smart bestreden,

Hield door gezanten aan , met dreigen en gebeden

,

Dat zyn beminde gade in vryheid wierd' gesteld.

v. merken, Germ. 91.

't Gevoel spreekt luid , en houdt steeds aan-,

't Verstand heeft weinig klem.
BILD. 1 , 6.

— De persoon, tot wien het verzoek gericht is,

wordt door het voorz. bij, de zaak, die men verzoekt

,

door om aangeduid. || Bij iemand om iets aanhouden.

Hij hield bij zijn vader aan om paardrijden te mogen

leeren — Hy hielt by hem aen, doch hy en wilde

niet gaen, 2 Sam. 13, 25. Zult gij daarvoor niet des
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nood* ifn zuur gezicht wagen , rn , roor éene reize ,

bu nw man durven aanhouden

'

Am. 8, 266.

rdl, hou %ea •

Ze /tl uw mn. mei wi J. rnuuiir loonen.

TOUDBL '

Rj-rht»*«rj!<hcit hiel aan om »traf

lieruuli dtMkf, om

— Spreekw. Aanhouden doel verkrijgen Hetzelfde

il. De aanhouder u-int: zie bij AAMiorut.lt.

me zaak (een werktuig) ••'•

:ui te br.-taan

houden. || Ine zaak, up los« i

houdt ongetwijfeld riit laiif: aan I'

lang aanhouden, i -cheu nacht

aangehouden. — Indiei

jaarwcèr aanhoudt, l.c
|
hoest) haar

kwelt na oog, en dit kan zo een etmaal

aanhouden , '•

Hielt

want de ilorm «Ier ferrede Sarazijnrn

TonnaL 10, 10.

Nog hield het kc&rlkujk plrlt Tan dwang en vrijheid aan.

TOLLE5S a, 90.

Maar de elfen nacht houdt aao, hor menigmaal ver--.

En reeft zijn beurt r. 191.

3) Als onpersoonlijk «« gebezigd, wanneer het on-

derwerp , door het onbepaalde hel vertegenwoordiird
.

mt het t'ii.'inde moet worden opgemaakt.

a) Uuren, iu dezelfde opvatting van uitblijven

,

met geschieden , die dit ww. aamie- -prake

ia Tan werkingen, die geenen duur hebben, maar in

Ipunt geschieden. Het ziel op den duur

der werking, maar op dien der tijdruimte, dit tot aan

verloopcn m kalis onz.

|| Het houdt lang aan, duurt lang {eer het gebeurt).

ld lang aan, eer hij met zi ring ge-

rreil was Het zal nog wel eeue maand aanli

hij aan zijn examen toe

i) In de thari.

— Zegsw. 't Zal hard aanhouden, eigenlijk Het

zal vrij wat duren, het zal lang uitblijf -n . dol Hl
zal niet lid nauwelijks '

wachten of te denkeu. || Het zal hard tan]

bij zijn<- toestemming geeft — 't Zal bard aanhou-

den . indien de lieve vroome Enireleu eens wceten , wal

of dat Toor een schepzrl z y , Blank. 1 ,

%fl. 1 mhoud , aanhoudend, aanhouder , aan-

AANHOUDEND, bnw., uit abso-

lute !

'

Ier trapp v vcrgcl. Het

als Aanhoudend, tegenw. «I 1 inhouden in

n tan voortgaan te geschieden , voortdur-r-

III. 2 ) , doch m>'t verplaatsten klemtoon :

dend Voortdurend , zonder ophouden voortgaande •

met het bijdenkbeeJd , dat de werking

zwakte kracht of m gelijke mate blijft ge»'
'

ü aanhoudend geschreeuw
,

geloop
.

Aanhoudende vlijt. Aanhoudende klachten Door aaii-

houdenden arbeid kan men veel tot itand brei,.-

aanhoudende regens hebben de vcldgcwa««cn bedor-

ven. — Eene grimmig' een aenhou-

dend' onweder, Jer nt, stil aan

mvn hart bytent huis- Bmrg 20. Het

doorgaand gedrag ,
dr aanhoudend'- dc-nks

bet karakter , z>t 7 . 11 I
»

warmte grt'n^t beat rn « -nz*- li;mi.<11

Want, anhoudende dram; hun invloed had-

den uitgewerkt, v. UDttTIp, Rom 'J , 86 I

fluisterend , maar toch vrij drok en aanhoudend gesprek

,

14, 46.

— Als bijw. van omstandigheid. Zonder ophouden

,

of althans B
Hij

i kat kind dwingt a.v

,d klimt onze drift, ten '•
.

'-'7"

Daar I- **n -

«M! : houdend, B,s'endig, Blijvend, Duur-

zaam , Gedurig, Gestadi; .afgebroken,

rend. — Alle b I

I

duurzaam WOrdl

b het hoofd

"g iu

reeks (bestendig,

bitjeend , duurzaam, langdurig, onafgebroken, voort-

durend), hetzij als d. berba-

geval , in

(gedurig, gestadig). Onophoudelijk laat de beide op-

vattingen toe. Aanhoudend staat il

hel altijd in den I
ti , als

bijw frardi het ook in den tweeden genomen In aan-

houdende regen en het Kas aanhoudend sefioon ve-

der is de voortdnur niet afgebroken; in hij heeft

aanhoudend de koorts , hij klaagt aanhoudend , kun-

nen korte tusschenpoozen bestaan. Aanhoudend i

stelt . dat i Ie werking in dezelfde

blijft geschieden Daarin stemt het overeen n

stendig , doch dit laatste staat uitsluitend in goeden

zin, ei Hl te kennen, dat de voortduring in

den aard der zaak gegrond is: bestendige liefde, be-

stendig welzijn, maar aanhoudende vijandschap , aan-

ite. Blijvend is een woord van edelen

! ; het duidt eene voortduring aan , die alle

% an tijden en omstan !

eene blijvende eer, een blijvend gedenkteeken I- dl

zaak uit haren aard geschikt om lang te duren , dan

duurzaam, ook al blijft zij niet lam:

duren liet duurzame eederhout kan morgen verbrand,

het duurzame arduin straks vergruiz.cld worden. Van

I , -taat duurzaam het

ifrndig L-'lijk , doch b

,
bij het laatste bet f

voortduren. Duurzaam geluk, duurzame vriendiehap

,

• kermen dat het geluk of de vriend-

schap op goeden en degelijken gn i I , dan

I Eene duurzame

warmt
drukt . de warmte il óf aanhoudend óf langdurig.

Het
I

dleen, dat

iet» aan te duiden omtrent d<

XXV WM l.iugilung . maar die

'.rikbewind kon noch duurzaam Dl

stendig zijn. Onafgebroken — het woord zelf spreekt

duidelijk is datgene dat voortduurt /

uaamd: een onafgebroken regen is

dan een aanhoudende. Onophoudelijk wordt

vooral van - büna

n : onophoudelijke klachten, onophoudelijk

i* daardoor I
nafgebroken

bepaald dal

het oogenbl k i- ze«>al- b

Intrekking

rende koude: de zaak il nog voortdurend in

denzelfden

nen, d

veelvuldige herhaling van h'

'

hondclijk wordt, in spijt van de blijkbare afleiding
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des woords, veelal zoo opgevat. Gedurig geldt in on-

gunstigen zin, en stelt het telkens wederkeeren als

iets onaangenaams voor : gedurige pijn ; gedurige ver-

andering van het weder; hij komt mij gedurig be-

zoeken. Onophoudelijk heeft diezelfde kracht in nog

hoogere mate en geeft tevens te kennen , dat de her-

haling bijna zonder ophouden plaats vindt. Gestadig

daarentegen beteekent iets goeds, en sluit het denk-

beeld van regelmaat en orde in: de gestadige wisse-

ling der jaargetijden; de gestadige opkomst en on-

dergang der menschelijke geslachten. Gedurig zou

hier het denkbeeld opwekken , alsof men die wisseling

onaangenaam of vervelend vond. Zoo kan b. v. een

strandbewuncr zeggen : die gedurige wisseling van eb

en vloed vind ik eentonig ; maar de natuuronderzoe-

ker bewondert de regelmaat dier gestadige wisseling.

Als bijw. laat aanhoudend ook dezelfde opvatting

toe als gedurig en gestadig ; zóó echter dat de tus-

schenpoozeu dan als zeldzaam en zeer kort worden

gedacht. Voor "t overige staat het midden tusschen

die beide in : het geeft op zich zelf noch goed noch

kwaad te kennen. Men kan gedurig en aanhoudend

pijn hebben, maar in het laatste geval heeft men
minder vrije oogenblikken dan in het eerste. Een na-

tuurverschijnsel kan zich gestadig en aanhoudend
voordoen: het eerste ziet op de regelmatige, het laatste

op de veelvuldige herhaling.

Nevens de vier laatstgenoemde woorden, als bij-

woorden genomen, staat ook nog Telkens als synon.

Het geeft bepaaldelijk te kennen, dat de zaak zich

zoo dikwijls herhaalt als de gelegenheid daartoe zich

voorduet. Hij komt mij telkens bezoeken (d. i. zoo

dikwijls hij kan) laat in het midden of het bezoek

aangenaam of onaangenaam is. Maar bij voorkeur

wordt het toch min of meer ongunstig opgevat, en

staat dan nagenoeg met gedurig gelijk : alleen wordt

de herhaling bij bet laatste veelvuldiger gedacht. Het
is lastig , wanneer iemand u telkens komt storen ; nug

lastiger, wanneer bij het gedurig doet; allerlastigst,

wanneer het onophoudelijk gebeurt.

Afl. Aanhoudendheid.

AANHOUDENDHEID, znw. vr., zonder

mv. Van het bnw. Aanhoudend. Het aanhoudend

vourtzetten eener handeling, het volhouden, de vol-

harding.

't Komt op aanhoudendheid en op geen snelheid aan.

BILD. 7 , 369.

Vooral gebruikelijk in de bijwoord, uitdrukking

— Bij aanhoudendheid , voortdurend, zonder op-

houden. || Be zieke klaagt bij aanhoudendheid over

pijn in de zijde. — Myne Chrisje is by aanhou-

dendheid niet wel, Leev. 5, 322. Bidden by aan-

houdendheid, Blank. 2, 332.

AANHOUDER, znw. m., mv. -houders; het

vr. -houdster denkbaar, doch niet in gebruik. Van
Aanhouden in den zin van voortzetten, volhouden

(onz. III, 1 , a en b). Hd. anhalter. Iemand die

aanhoudt, volhardt, zich niet laat afschrikken; hetzij

in een verzoek of een cisch , hetzij in eenige andere

handeling. || Gij zult niet gemakkelijk van hem af-

komen , hij is een aanhouder.

— Spreekw. De aanhouder wint, wie volhardt,

bereikt zijn doel. — Voorheen luidde het De aan-

houder verwint.

Den aenhouder verwint, sei Jan de Brtiydegom.

HV/YOENS 2, 209.

AANHOUDING, znw. vr., mv. -houdingen.

Van Aanhouden in verschillende beteekenissen. Hd.
onhaltnng . Be daad van Aanhouden in 't algemeen

,

doch gewoonlijk slechts in de twee volgende opvat-

tingen.

1 ) Aanhouden in den zin van in verzekerde bewa-

ring nemen (bedr. A, 1, b). Het aanhouden in dien

zin, in tegenstelling van bepaalde gevangenneming.

|| Na aanhouding hier te lande of verkregene uitle-

vering, W. v. Strafv. a. 9. Be beklaagde moet dadelijk

na zijne aanhouding worden ondervraagd, a. 77. Voor-

loopige aanhouding, a. 39, 43, 77, enz.

2) Aanhouden in den zin van niet ophouden te

verzoeken (onz. III, 1,4). Dringend en aanhoudend

verzoek. || Vriendelyke verzoeken om. . . nog wat te

vertoeven, aanhouding van myne dochter om nog wat

te blyven, Burg. 399.

Vooral gebruikelijk in de bijwoord, uitdrukking

— Bij aanhouding. || Iemand iets bij aanhouding

verzoeken. Wie maar bij aanhouding op hetzelfde aan-

beeld slaat, verkrijgt eindelijk zijn wensch.

AANHUILEN , bedr. zw. ww., met hebben:

huilde aan, heeft aangehuild. Uit Huilen en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel (34,

h). Hd. anheulen. Huilen in de richting naar ie-

mand of iets , huilend bedreigen. Eigenlijk en over-

drachtelijk. || In een eenzaam woud, waar de wolven

hem aanhuilden.

Een vreeslük onweer huilt mijn' jongsten avond aan.

feith , Oden en Ged. 5 , 187.

AANHUEPELEN , onz. zw. ww., met zijn:

huppelde aan , is aangehuppeld. Uit Huppelen en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Hup-

pelend naderen , met kleine en vlugge sprongen aan-

komen. || Zie, daar komt een ekster aanhuppelen.

Vol vreugde kwamen de kinderen aangehuppeld.

— Ook oneigenlijk, in dichterlijke toepassing:

der statige rivier,

Wie vliet bij vliet , aanhupp'lend van 't gebergt',

1'it volle kruik zijn watercijnsen brengt.

lclofs, Ged. 125.

AANHUWELIJKEN , bedr. zw. ww., met

hebben: huwelijkte aan, heeft aangehuwelijkt. Van
Huwelijk en het bijw. Aan in den zin van figuur-

lijke aanhechting (34, 4). Andere vorm voor het

gewone Aanhuwen: zie ald. Het woord is w-einig ge-

bruikelijk; maar niet ongewoon is de

Afl. AanhuirelijHng

.

AANHUWÈLÏJKING, znw. vr., het mv.

-huwelijkingen niet in gebruik. Van Aanhuwelijken.

Hetzelfde als Aanhuwing: zie ald. || In een tijdvak

dat het geslacht door aanhuwelijking de geërfde be-

zitting verrijkt zag, SCHIMMEL, M. Hollis 1, 10.

AANHUWEN;, bedr. zw. ww., met hebben:

huwde aan, heeft aangehuwd. Uit Huwen en het

bijw. Aan in den zin van figuurlijke aanhechting (34 ,

4). Met een persoon als voorwerp. Door zijn huwelijk

iemand tot zich in familiebetrekking brengen. Verg.

Aanhuwelijken. || De kinderen, die hij aanhuwde,

de voorkinderen zijner vrouw , die nu doof zijn hu-

welijk ook zijne kinderen werden. Hij heeft met die

vrouw een groot aantal neven en nichten aangehuwd.

Het veil. deelw. Aangehuwd , met een znw. ver-

bonden, is als een bnw. te beschouwen. Zie ald. Doch

het i- hier de plaats om de te beperkte uitlegging,

die wij van Aangehuwd gegeven hebben, te verbeteren.

Oorspronkelijk geldt het, wel is waar, alleen van de

personen, die tot iemand in familiebetrekking gebracht

zijn door zijn huwelijk, die hij dus werkelijk heeft

amgehuwd. Maar het gebruik heeft aan het woord

die uitbreiding gegeven, dat allen die door huwelijk

tot iemand in familiebetrekking staan , hetzij dan door

zijn, hetzij door hun huwelijk, zijne aangehuwden

worden genoemd. Ook de schoonzoon en schoondoch-

ter, ook de zustersman en broedersvrouw enz. heeten

aangehuwden (of aangetrouwden). In dien ruimeren

zin vindt men het woord reeds bij VONDEL:
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Geen ongevallen d'afkomst Khuwdrn.
z.v trvttvn mede d'MnfahawdoD

.

L- Wl'll tilt t

En aengehuwde hoven spelen, OU 1. 151

.

tri. Aanhutoing.

AANHUWING, znw vr., het mv. -huwingen

luct m gebruik. Van Aanhuwen. De d.ia.1 van aanhu-

teen, het aanhuwen. || Hij lelf li" f' weinig familie,

maar door aauhuwing heeft lnj tahijkc verwanten ge-

kregen. IV betrekkingen, door aauhuwing ontstaan.

AANIJLEN, mis. zw mr., met tij»: ijlde

aan, u aangeijld. L'.t IJlen en hit Lijk -4.«i in

den zin van nadering (3-1, g). IJlend nader, o

ijlende Taart aansnellen. || Wie komt daar aanijlen-

Een bode kwam aangeijld , om mij de tijding te brengen.

\ll un den dood ontsneld , du- op hun hiel. n jaagt
,

Venlubblen in hun Tlugt, uu ginds ven wijkplaal* daagt....

Genaken , uien aan, beklimmen rou en loon
TOLLENS 5, 107.

iijn makken stuiven rondom toe,...

En ijlen aan op 't woest getier. 5, 115.

AANJAGEN, bc Ir. en om. ww., met hebben

en tijn ; oor-pr .nkelijk alleen zwak : jaagde aan , heeft

en is aangejaagd ; than- in den onvolm. «tal. lijd ook

-Urk vervoegd, als ww. der 4de k] : joeg aan. 1 it

Jagen en het bijw. Aan in verschillende opva':

Hd. anjagen.

I. Ilrdrijsend, met hebben.

1 ) Aan in den zin van richting naar hel doel

(84, *).

ui Eigenlijk. Van dieren of levenloozc dingen

iet» ( een persoon , een voorwerp , eene plaats ) hi en

jagen, er naar toe drijven. || Hij joeg de koeien aan,

die zij melken uu e-t , naar haar toe, of naar de

plaats waar gemolken werd \i perspoüip kon

water genoeg aanjagen , naar de brandspuit drijven,

b) Figuurlijk. M -ooit in den 3'l- " nv

gemoedsaa vooral van

schnk, vrees, schaamte euz., of de aitwerkselen daar-

van. Ze plotseling bij iemand verwek

ken. || I njagen. Gij zondt d

angst de koor Iemand een blo» aanjagen , Hem
doen blozen. Iemand het land aanjagen, Krevel ofspijt

berokkenen {zeer gemeenzame uitdrukking ). -— Dit

joegh het vrouwelyk gemoedt . . . zul t aan,

noort, .V. II In? Om hunnen Irindci

vaarnis aan te jaaghen, 226. Hare verschijning . . .

behoefde noch daar, noch in den Haag zou

vrees aan te jagen, v. d. palm, Gedenkschr. Hl

Hier toomt Egeon het verslindend iMgewelt
Van watlevitachen , die dei, ek aenjaegen.

viisdel, Orxd. Metam. 33.

Geeo helhond joeg hun sidd'iing aan.

lclof». Gei. 0».

2 ) Aan in den zin van voortgang ( 34 , j ) ; soms

met verzwijging van het voorwerp, en dan als unz.

ww. genomen.

o) Van dieren enz. Sneller jagen, sneller voortdrijven.

|| Als ge uw vee niet beter aanjaagt, bereikt ;

den avond de stad niet. Kom , herder
,
jaag wat aan

!

Dat Eool het fchip door 't nat

Ni<l wat sneller aen wou jagen.

POOT I , 225

b) Van vuur of brandende stoffen. Aanwakkeren,

feller aanstoken , door den luchtstroom te versterken.

|| Het vuur brandt niet hard , ge moet het wat aan-

jagen. Pook eens in de kachel , en jaag die turven

wat aan.

— Met verwisseling van object zegt de brune:
„'t Gebraedt, dat door hitte te veel aen-gejaeght vrert

(door fel aangejaagd ninr te teel verhit wordt),

verkorst. eer 't murruw wert," Bank 1 , 289.

' guurlijk, i toegepast. Aanwakke-

ren, aanvuren. || (jij moet

dien luiaard wat aanjagen Hij :uirzelt en treuzell als

altijd, maar ik zal hem wel een- aai

gyn. Zie Aansporen.
— 11 t tegenw. deelw. Aanjagend wordt in het

Vlaatu-ch ook absoluut, d. i. zonder object,

Bgd, ui den zin van aanzettend , opwindend. Aanja-

at dan gelijk met gejaagd maken.
|

Hel

schreeuw der kwakzalvers, kramer- en gooch.

het geroffel van trommels, het g. schetter van hoorns

en trompetten , enz . . en meer andere schallende

gerucht ii in een BB brom, ru\-

BCtENCB, Boerenkr. 1, 28. ( in. Ier den drang van

aenjageude gedachten, CONSC11.no ,
Arme I.d 7.

II. Onzijdig, met zijn en hebben.

1) Aan in den zin van nadering (S4>, gï. Hulpw.

na. Met snelheid naderen, in jagende vaart aanko-

men ; meest van ruiters , maar ook vau rijtuigen ge-

zegd || Daar komt een koerier aanjagen (of —
igd). Er kn

1 i Aan in den zin van voortgang (34, j). Hulpw.

hebben.

a) Voortgaan met jagen, snel rijden. || De koet-

sier heeft goed aangejaagd; "ij hebben den weg bin-

nen het uur afgelegd. Voerman, jaag wat aan' ik

heb haast. — Dickwils lu-t liet mj met eenen lichten

wagen aen te jagen dat het stuift. . . Nu jaegh ick

aen als de dolle priesterinnen van Bacchus, vondel

4. 176.

b) Van vuur gei _• 1 M i -t. rk aangejaagde vlam

branden. || Het vuur jaagt zoo verschrikkelijk aan

;

neem dl en draai deu sleutel wat toe.

Ifl. Aanjager.

AANJAGER, mw. m., mv. -jager*. Van Aan-

jagen in verschillende opvattii

1) Aanjagen in ir. 1, a).

a) Iemand die iets aanjaagt, ergens heendrijft.

- in L'ebruik.

b) 1.
:

bij «il.- bre

hoorende, 1. iter op te halen en naar

de eigenlijke spuit te drijven. || De aanjager i» te-

klein voor de -puit. Men wist uiel . «a.r den aanja-

I best te plaatsen. B. ir de brand-

d en aanjag

3 Aanjagen in de bet. bcdr. 2, b). De ijzeren

kl.p, die, voor eene open kachel geplaatst, de lucht

boven htt vuur afsluit en bet daardoor feller aanjaagt.

In \ laandcrcn de Jacht geheeten. || De kachel wil

niet branden , zet er den aanjager eens voor.

AANJANKEN, onz. en bcdr. zw. ww., nut

rijn en hebben: jankte aan, is en heeft aangejankt

.

nken en het bijw. Aan in verschillende opvat-

I Unz. Aan in den zin van nadering (34, g).

Hulpw. rijn.

1 ) Eigenlijk , van honden of andere dieren! Jankend

naderen, met klagend gehuil aankomen.
|

Daar komt

uw hond aanjanken; wat mag hem deren? Daar komt

dat lastige beest weer aangejankt.

2) Overdrachtelijk, van menschen. Krijtend of kla-

gend naderen, met klaag aanko-

men. || Komt ge daar weer aanjanken? wat moet ge nu?

I I llrdr. Aan in den zin van richting naar hel

doel (34, h). Hulpw. hebben. Van dieren. In de

richting naar iemand janken, hem jankende als 't

ware tot zich roepen. || Het arme dier jankte mij

aan , en scheen mij om hulp te vragen.

AANJOELEN, onz. zw. ww., imX zijn. joelde

aan , is aangejorld. Uit Joelen en het bijw. Aan in

den zin van nadering (34, g). Joelend naderen, met
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vroolijk en dartel getier aankomen. || Wat opgewonden

gezelschap komt daar aaujoclen (of — aangejoeld)!

AANJUICHEN, onz. en bedr. zw. ww., met

zijn en hebben: juichte aan, is en heeft aangejuicht.

Uit Juichen en het bijw. Aan in verschillende op-

vattingen.

I) Onz. Aan in den zin van nadering (34, g).

Hulpw. zijn. Juichend naderen. ||
Wat vroolijke troep

komt daar aanjuichen {of — aangejuicht )

!

II) Bedr. Aan in den zin van richting naar het

doel ( 34 , h ). Hulpw. hebben. Juichen in de richting

naar iemand of iets, om zijne ingenomenheid te ken-

nen te geven; met gejuich begroeten, goedkeuren,

prijzen; toejuichen.

Daar juichte ik , in mij zelv' verlooren
,

Het uitzicht aan , dat ik mij schiep.

feith, Oden en Gcd. 3, 51.

En juicht nog uw verdelgers aan. 5, 49.

Kunstoefenende Broederschap,

Die u , het zy uw zang ons lachen doet of weenen

,

Alom ziet aangejuicht door billijk handgeklap.

BILD. 10, 215.

Afl. Aanjuiching.

AANKALKEN, bedr. zw. ww., met hebben-,

kalkte aan, heeft aangekalkt. Uit het bijw. Aan in

verschillende opvattingen , en Kalken , schertsend voor

schrijven genomen , in welken zin het woord nog he-

den bij het scheepsvolk bekend is. Het is afgeleid van

Kalk, hier voor krijt gebezigd. Men was van ouds

in herbergen enz. gewoon , liet door iemand verschul-

digde met schrapjes van krijt op een zwart bord of

eene lei aan te teekenen. Die krijtschrapjes werden

witten genoemd (zie Wit). Daar nu wit, witsel en

kalk gelijksoortige woorden zijn, gelijk b. v. het wit-

ten der muren , die met witsel van kalk worden be-

streken , in sommige streken kalken heet, zoo is het

niet vreemd dat het aanteekenen van zulke witten ook

kalken genoemd werd. Kalk voor krijt , in toepassing

op het schuldbord, is dan ook elders bekend: meu
vergelijke onze uitdrukking in het krijt staan met de

hoogd. zegswijze im kalke liegen, d. i. in schulden

zijn, geen krediet meer hebbeu. Kalken is dus zoo-

veel als met krijt schrijven , bij uitbreiding schrijven

in 't algemeen ; aankalken zooveel als met krijt aan-

teekenen , vervolgens in ruimcren zin aanteekenen

,

aanschrijven (op iemands rekening), al wordt daarbij

geen krijt, maar pen of potlood gebruikt. Verg. Kal-

ken. Beide, kalken en aankalken, zijn gemeenzame

uitdrukkingen.

1 ) Aan in den zin van nabijheid of aan zekere

plaats (34, k), evenals in aanschrijven, aantee-

kenen enz., in welke woorden aan te kennen geeft,

dat het schrijven, teekenen, kalken enz. geschiedt

aan zekere plaats , die als bekend ondersteld en dus

niet genoemd wordt, hier derhalve aan of op het

bord of de lei.

Iemand aankalken , elliptisch gebezigd voor iemands

naam aankalken, gelijk men zegt: iemand aantee-

kenen, op/eekenen, opschrijven, uitschrappen enz.

Iemand opschrijven als iets verschuldigd zijnde.

a) Iemand opschrijven voor hetgeen hij verschul-

digd is wegens vertering of uit anderen hoofde. || De
kastelein had hem voor twee flesschen aangekalkt.

Wien moet hij voor de gebroken glazen aankalken ?

Hij staat bij mij aangekalkt voor f 300.

b) Iemand opschrijven voor verschuldigde boete,

hem in boete slaan, beboeten. || Het jongste lid is te

laat gekomen ; de penningmeester heeft verzuimd hem
aan te kalken. Ik heb u voor een gulden aangekalkt.

— Zegsw. Ik zal hem wel aankalken, wel optee-

kenen, wel in 't geheugen houden, om hem eenmaal

voor z\jn gedrag te doen boeten.

2 ) Aan in den zin van figuurlijke aanhechting

(34, b). Met eene zaak als voorwerp en een persoon in

den 3UI?U nv. Iemand iets aankalken , het opschrijven

zoodat het aan hem, d. i. op zijne rekening komt,

dus Iets aanschrijven op iemands rekening. Verg.

AankkRven bedr. 2). || In de drukte kalkte men hem
meer aan, dan hij gebruikt had. Hoeveel flesschen

hebt gij mij aangekalkt?

Afl. Aankalking.

AANKANKEBEN , onz. zw. ww., met zijn .

kankerde aan , is aangekankerd. Uit Kankeren en

het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

1) Aan in den ziu van aanvang of begin (34, i).

Beginnen te kankeren , door den kanker aangetast

worden.

Maakt het knarsend zelfverbijten

By de doodelijke wond

,

't Aangekankerd hart gezond?
BILD. 5, 831.

2) Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34,.?).

a) Eigenlijk. Voortgaan met kankeren, bij toene-

ming door den kanker verteerd worden. || Hare borst

kankert meer en meer aan.

b) Figuurlijk. Van zedelijk kwaad gezegd. Voort-

gaan met een verterende kanker te worden , zich als

een kanker verbreiden ; iets zwakker dan voortkanke-

ren. || Het zedelijk bederf, dat in den staat meer en

meer aankankerde.

Afl. Aankankering.

AANKANTEN, wederk. zw. ww., zich aan-

kanten, met hebben: kantte ziek aan, heeft zich

aangekaut. Uit Kanten en het bijw. Aan in den zin

van aanraking (34, a). Eigenlijk: zich met den kant

of de zijde tegen een voorwerp plaatsen om het tegen

te houden ; doch alleen figuurlijk gebezigd voor Zich

verzetten tegen iemand of iets, hem te keer gaan.

a) Tegen eenen persoon. Hem wederstreven , han-

delingen van hem trachten te verhinderen. || Zich te-

gen iemand aankanten. — Nu gy . . . u tegen uwen

zoon aankant, Leev. 5, 316. Booswichten ... tegen

Uwe Hoogheid aaugekant, v. lennep, Rom. 2, 293.

Hij ziet , hoe 't moedig hart

Zich aankant tegens hem en al zijn bitsheid tart.

V. lemnep, Poet. 6, 110.

b) Tegen zaken (handelingen, maatregelen, enz.).

Iets te keer gaan , trachten te beletten of te doen op-

houden. || Zich tegen iets aankanten. Hij kantte zich

scherp tegen die maatregelen aan, maar het baatte

hem niet. — Eene verhandeling . . . waarin de schry-

ver zig, met allen hem mogelyken ernst, aankant

tegen het leezen der vrouwen, Blank. 3, 215. Gy durft

u niet tegen overheersching aankanten, Leev. 5, 313.

Afl. Aankanting, waarvoor echter Tegenkanting

meer in gebruik is.

AANKAP , znw. m., zonder mv. Van Aankap-

pen. Het aankappen. Het kappen of vellen van hout,

tot aanvulling of vermeerdering van den bestaanden

voorraad. Vooral in de O. I. bezittingen in gebruik.
||

Verbeteringen in de wijze van aankap en levering der

houtwerken ten dienste van den artillerie-constructie-

winkel te Soerabaya.

AANKAPPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

kapte aan, heeft aangekapt. Uit Kappen en het bijw.

Aan in den zin van aanvulling (34 , ƒ). Hout kap-

pen , boomen vellen , tot aanvulling of vermeerdering

van den bestaanden voorraad. || De voorraad hout

raakt allengs op ; men zal weder moeten aankappen

.

Afl. Aankap.

AANKABBEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben : karde aan , heeft aangekard. Uit Karren

,
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d. i. mtt de kar vervoeren, en het bijw. Aan in

verschillende opvattingen.

I ) Dcdr. Aan in den /in van bereiking van eene

plaats (34, e). In den waterstaat, dijkbouw enz. Met
karren aanvoeren (t. ir. grond , zand, mest enz.) || Om
dat gat te stoppen , zal er heel wat grond aangekard

moeten worden.

II) Om. Aan in den zin van voortgang (34, j).

Spoed maken met karren , met het vervoeren van

aarde enz. door middel van de kar. || Zij zullen hard

moeten aankarreu om liet gat te dichten , voor de

vloed opkomt.

AM. Aankarring.

AANKEFFÊN , onz. en bedr. zw. ww., met
zijn en hebben : kefte aan , is en heeft aangekeft.

Uit Keffen en het bijw. Aan in verschillende opvat-

tingen.

I) Om. Aan in den zin van nadering (34, g).

Hulpw. zijn. Keilend naderen. || Baar komt die las-

tige houd weer aankeffen.

II) Bedr. Aan in den zin van richting naar hel

doel (34, h). Hulpw. hebben.

1) Eigenlijk, van kleine honden. In de richting

naar een voorwerp keffen, het keffend bedreigen.
||

Dat hondje keft iedereen aan. Op straat gekomen

,

werd hij door een aantal honden aangekeft.

2) Overdrachtelijk, van personen. Iemand met

machteloos schelden bevreesd zoeken te maken j hem
tergen met laster die hem niet deert, omdat hij er boven

verheven "is. || Hij ziet met minachting neder op zijne

vijanden, die hem vergeefs aankeffjn. De groote dich-

ter, hoezeer ook door neuswijze bedillers aangekeft,

ging rustig zijnen weg.

Afl. Aankeffing.

AANKKHMEN, onz. en bedr. zw. ww., met

zijn en hebben : kermde aan , is en heeft aangekermd.

I it Kermen en het bijw. Aan in verschillende opvat-

tingen.

I) Ons. Aan in den zin van nadering (34, g).

Hulpw. zijn. Kermend naderen. || Daar komt die on-

gelukkige lijder weer aankermen.

II) Bedr. Aan in den zin van richting naar het

doel (34, h). Hulpw. hebben. Kermen met het ge-

laat naar iemand gericht, hem kermend als 't ware

aanroepen en om hulp smeeken. || Zwaar gewond lag

hij daar neder, en kermde mij smartelijk aan.

Afl. Aankervunq

AANKERVEN, bedr. en onz. st. ww. der

l 8t« kl., met hebben: korf aan, korven aan, heeft

aangekorven , in den onvolm. vcrl. tijd ook zwak ge-

bruikt: kerfde aan. Uit Kerven en het bijw. Aan,
beide in verschillende opvattingen.

1) Bedr. — 1) Kerven in de beteekenis van in

kleine stukjes snijden, b. v. tabak op de kerf bank,

en Aan in den zin van voortgang (34, j). Spoed

maken met kerven; steeds met verzwijging van het

voorwerp, en dus schijnbaar onz. || Ge zult har-

der moeten aankerven, zal de partij tabak nog heden

afgeleverd worden.

2) Kerven in de beteekenis van eene kerf maken,
en Aan in den zin van figuurlijke aanhechting (34, b)

;

verg. Aankalken 2). Met eene zaak als voorwerp

en een persoon in den 3<len nv. Iemand iets aanker-

ven, eigenlijk: Door eene kerf op den kerfstok iets

aanteckenen , als door iemand verschuldigd j bij uit-

breiding schertsend voor Iets op iemands rekening

stellen. Gemeenzame uitdrukking. || De bakker had

hem twee brooden te veel aangekorven. Laat mij eens

zien, wat ge mij al aangekorven hebt!

II) Onz. Het bedr. aankerven, in de beteekenis

van op rekening stellen ( 2 ) , wederkeerig opgevat , en

Aan in den zin van voortgang of toeneming (34, f).

Voortgaan met zich aan te kerven of zich op do re-

kening te stellen ; dus Bij toeneming op de rekening

komen. Verouderde uitdrukking. || Echter zoo weet

ick wel ... dat mijn jaren steeds dapper aenkerven,

Dl khu.ne, Bank. 1, Opdr. 2.

Afl. Aankerving.

AANKIJKEN, bedr. st. ww. der 5<ie kl.,

met hebben: keek aan, keken aan, heeft aangekeken.

1 it Kijken en het bijw. Aan in den zin van richting

naar hel doel (34, h). Hd. angucken.

1) Met eene zaak (een voorwerp of eene werking)

als object. In de richting Daar iets kijken; meestal,

doch niet noodzakelijk , met het bijdenkbeeld , dat zulks

met belangstelling geschiedt, ten einde de gesteldheid

van het voorwerp of de wijze der werking waar te

Deinen. || Het cxerceeren der manschappen, het vor-

men der stoenen op eene steenplaats aankijken. Ik heb

de lucht eens aangekeken, maar durf geen mooi weer
voorspellen. Die lieden zijn zeker vreemdelingen, ze

kijken alle huizen aan. — Een ongestadig oog, dat

gedurig heen en weer vliegende alles, om zo te spre-

ken , terloops aankijkt, zonder iets te bezien , v EFFEN

,

Speet. 1, 103.

't Was een lust om 't aan te kijken
.

Als de man aan 't schaven stond.

ui i.n. 1 , 403.

— Zegsw. Iets aankijken , lijdelijk toezien , laten

geworden, zonder het te kunnen ofte willen verhin-

deren. || Ik zal doen wat ik verkies, en het u laten

aankijken
, gij zult er niets tegen kunnen doen. De

jongens voerden allerlei kwaad uit, maar de meester
keek Int aan en zweeg.

2) Met een persoon als object. Hem in het aange-
zicht kijken, meestal met het bijdenkbeeld, dat men
hem iets te kennen wil geven.

|
Ik keek hem even

aan, en hij gaf het gesprek eene andere wending.
Toen hij mij aankeek, herinnerde ik mij, dat ik iets

te zeggen had. Iemand nieuwsgierig, verwonderd, be-

kommerd, belangstellend, bezorgd, medelijdend, min-
achtend , toornig

, spijtig , vriendelijk , minzaam , ver-
liefd

, smachtend enz. aankijken , door hem aan te

kijken zijne nieuwsgierigheid , verwondering enz. laten

blijken. Iemand sterk, veelbeteekenend aankijken, met
strakken blik, met een blik die veel uitdrukt. Hoe
kijkt ge mij zoo boos aan? wat heb ik misdreven? —
Nou! kyk je dien Heer uit eens aan? Blank. 3, 171.
My vry spottig aankykende, Leep. 2 , 277. Dan kcekt gy
my zo straf aan met uwe groote zwarte oogen , , 285.

Ga maar niet verder, Hein; het bragt mij van myn stuk,
Ais zij ons aankeek.

STARINO 1 , 108.

Vreemd keek de Reus ons Jaapjen aan.

v. LENNBl', J'oci. 7, 267.

Jan Sijmen keek onder haar hoedtje'
;

«Mooi Neeltjen ! kyk me reis au!"
BKETS, Verslr. Ged. 1, 183.

— Overdrachtelijk ook van levenloozc wezens of

afbeeldingen gezegd, die met de oogen naar iemand
toe gericht zijn. || Dat portret i3 sprekend gelijkend:

het kijkt u zoo goedig aan.

In 't midden stond een Zwaan
, de roem van z(jns gelijken,

Met uitgerekten hals de gasten aan te kijken

de LAMjior , Dichlk. W. 78.

— Zegsw. Iemand dwars, schuins, zwart aankij-

ken, door hem aan te kijken, of ook (bij uitbreiding)

door andere teekenen, zijne afkeuring of zijn misha-

gen laten blijken. || Ik zou wel eens willen zien, dat

mij iemand dwars durfde aankijken , „ om dat ik de

benauwde kcrklncht niet verdraagen kan," Ifildsch.

2 , 149. — Iemand scheel aankijken, hem benijden. —
Iemand niet aankijken

, hem met geen blik verwaar-
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digen, uit gramschap of trotschheid. || Hij heeft mij

den geheelen avond niet aangekeken.

Sints dat ventjen rooken kan,

Kijkt hy nooit meer iemand an.

eeets, Verstr. Ged. 1, 14ü.

Syn. Zie Aanzien.

AANKITTELEN , bedr. zw. ww., met heb-

ben: kiitelde aan, heeft aangekilteld. Uit Kitlelen

en het bijw. Aan in den zin van aanraking en teven*

van voortgang (34, a en j). Eigenlijk Door kittelen

in beweging brengen; bij uitbreiding Dooreen streelend

of aangenaam gevoel tot iets opwekken, aansporen,

aanprikkelen. || Meer aenghekittelt door de hachelijcke

hoope op buyt, dan afgheschrickt door de dreygende

vrees des doods, P. de lange, Bat. Rom. 177-

AANKLACHT , znw. vr , mv. -klachten. Van

Aanklagen.

1 ) Abstract. De daad van aanklagen,

a) In het algemeen. Beschuldiging, ingebracht bij

de bevoegde macht. ||
Eene aanklacht wegens moord,

diefstal enz. Eene aanklacht indienen. Zijne aanklacht

intrekken. — Lasterlijke aanklagten of valsche getui-

genissen, L'rim. Wetb. van Kon. Lodewijk, a. 258.

Terwijl ... de aanklagten der mishandelden hem wachtsn

voor den regterstoel, v. D. palm, Sol. 5, 64. Ik

dacht . . . niet , dat ik mij tegen een bepaalde aan-

klacht had te verdedigen, v. lennep, Rom. 8, 167.

4) In het bijzonder. Beschuldiging, door den amb-

tenaar van het Openbaar Ministerie bij een gerechtshof

of eene rechtbank ingebracht.

2) In concrete opvatting. Het geschrift, waarin

eene aanklacht vervat is. || Hij had over de post

eene aanklacht ontvangen. De aanklacht was onder-

teekend door X.

AANKLAGE , znw. vr., mv. -klagen. Van

Aanklagen. Hd. anklage. Verouderde vorm voor het-

geen thans Aanklacht heet. || Onder het Koninckrijck

van Ahasueros . . . schreven sy eene aenklage tegen de

inwoonders van Juda, Kzra 4, 6.

AANKLAGEN, bedr. zw. ww., met hebben:

klaagde aan , heeft aangeklaagd. Uit Klagen en het

bi|W. Aan in den zin van bereiking van het doel (34 , e),

hier te kennen gevende, dat de klacht aan of bij den

rechter gebracht wordt. Hd. anklagen. Eene klacht

of beschuldiging tegen iemaud inbrengen bij hen ,
die

met het openbaar gezag bekleed zijn; bij het gerecht

beschuldigen. ||
Iemand bij den rechter, de recht-

bank, het gerechtshof aanklagen. Iemand wegens moord,

diefstal , laster aanklagen. Hij besloot hem bij den Mi-

nister wegens misbruik van macht aan te klagen. —
Zy antwoordde ... dat , zo hy niet betaalde , zy hem

hy den Landsheer zoude aanklagen, Leev. 5, 235.

Ik daag u op! verschijn , barbaar!

Ter vierschaar op! ik klaag_u aan.

TOLLENS 6, 137.

Zijn ziel voer heen van sfeer tot sfeer

Ter plaatse, waar zij opgedaagd,

Dnor Kopperszoon was aangeklaagd.

De regter zat ter vierschaar neer. 6, 188.

Misschien verheft zij daar de handen j schreit naar boven

En klaagt haar vader aan, die lijdzaam haar liet rooven!

8, 83.

De schoone Lesbiaansche maagd

Heeft bij den Raad u aangeklaagd.

v. LBNNEP, Poel. 9,296.

Bij uitbreiding ook voor Beschuldigen in 't al-

gemeen gebezigd. || Myn geweeten klaagt my aan over

myne Tante Martha, Leev. 4, 308.

Ach! gij durft het wagen

De hooge Godheid aan te klagen!
SPANDAW 4, 3.

lAiim. In de hedendaagsche rechtstaat wordt aan-

klagen uitsluitend van eene beschuldiging wegens mis-

drijf gebezigd , niet in burgerlijke rechtsvordering.

Over het verl. deelw. Aangeklaagde , als ge-

meensl. znw. gebezigd, zie dit woord.

Syn. Zie Beschuldigen.

AH. Aanklacht, aanklage , aanklager, -klaagster.

AANKLAGER, znw. m., mv. -klagers en

-klageren; vr. -klaagster, mv. -klaagsters en -klaag-

steren, of -klageres (-resse) , mv. -klageressen. Van

Aanklagen. Hd. anklager.

1) In het algemeen. Hij die iemand aanklaagt.
||

Indien de onschuldige ter dood mogt zijn veroordeeld

,

zal de valsche aanklager . . met den strop gestraft

norden, Grim. Wetb. van Kon. Lodewijk, a. 258.

2) In het bijzonder. De ambtenaar van het Open-

baar Ministerie, die ambtshalve belast is met de ver-

volging van alle misdrijven, waarvan de kennisneming

aan de gerechtshoven en rechtbanken behoort , en daarom

ook de Openbare Aanklager genoemd wordt.

Afl. Aanklageres (-resse).

AANKLAMPEN, bedr. zw. ww.,met hebben:

klampte aan , heeft aangeklampt. Uit Klampen (zie ald.)

en het bijw. Aan in den zin van aanhechting (34 ,
b).

1) Eigenlijk.

«) Iets door middel van klampen aan iets anders

bevestigen. |1 Men moet dit stuk aanklampen , niet

aanlijmen.

b) Bij uitbreiding. Op eenige andere wijze iets aan

iets anders vasthechten. Als scheepsterm. Een ander

vaartuig met zijn schip in aanraking brengen en er

met kettingen aan vastmaken, om het te enteren. ||

Een schip aanklampen, weil. Ons schip werd door

een kaper aangeklampt.

» Brand los ! grijp vast! klamp aan en enter!"

Weergalmt op nieuw de krijgsschreeuw voort.

tollens 1 , 18.

2) Overdrachtelijk.

a) Aanhechten, verbinden, in 't algemeen; ook van

personen gezegd. Thans verouderd. || Met aanklampen

van gebuirvolken oft inlyven van middellandsche, hooft,

N. ü. 931. Don Johan . . . droegh zich spraaklyk en

gemeenzaam jeeghens minsten en meesten, waardoor

hy zich veele eenvoudighe harten quani aan te klam-

pen, 500.

b) Iemand, wien men op weg ontmoet, aanspreken

en zich bij hem aansluiten, meestal met het bijdenk-

beeld, dat zulks hem onaangenaam is. Ook, met de-

zelfde overdracht, aan boord komen geheeten ; fr. abor-

der. || De lastige indringer klampte mij op straat aan.

Daar wandelt hij gearmd met een onbekende; wien

mag hij weer aangeklampt hebben?

Afl. Aanklamper , aanklamping.

AANKLAUTEREN , onz. zw. ww., met zijn

:

klauterde aan, is aangeklaulerd. Uit Klauteren en

het bijw. Aan in den zin van nadering (34, g).

Klauterend naderen, klimmend aankomen.

Toen . . . een Kees (keeshond ), zoo verwaand als een paauw , .
.

.

Aan komt klauteren over 't gegrendeld hek.

Schoolm. 202.

AANKLAUWEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben . klauwde aan , heeft aangeklauwd. Uit Klauwen

en het bijw. Aan in den zin van aanvulling van het

ontbrekende (34, f). Beloopene paden of betredene

tuinbedden weder opklauwen, opharken. ||
Den tuin

aanklauwen, wf.il. Hij laat altijd des Zaturdags zyn

buitentje aauklauwen.

AANKLEEDEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben . kleedde aan , heeft aangekleed. Uit Kleeden en

het bijw. Aan in den zin van aanhechting (34, b).

Hd. ankleiden. Iemand de kleederen aantrekken; zich
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aankleeden , zijac kleederen aandoen , inzonderheid de

bovenklceder-n , zich aan anderen ver-

toont. || Een kind aankleden. Zich netjes, slordig

aankleeden. Ik zal mij spoedig aankleeden en ga dan

mede. — Het genat daartoe kan somwijlen zo groot

zijn, dat ik schielijk mij aankleed, en uit.-a, H'ildsch.

Vader eu Moeder Ryzig daar niet,

op hun Zondaags aaugeklced, naar de Nieuwe Kerk
slenteren? Leen. 3, 180.

tij 't eerde haangvkraat ...

Was hr reeds aangekleed : wat zeg ik ! uitgereeden.

Leer. 3. Ml.
A. Wel , zijt gij haast aangekleed .'

P. 'k Ben klaar, en tol uw dienst. Is ons ontbijt gerM 1

'

T. lex.nep, Port. 5, 91.

— Zegsw. Een aangekleede aap, een bespottelijk

leelijk mensen , ook wel ten die opzichtelijk aange-

kleed ij, als een kermisaap. — Daarvoor kleed ik

mij aan , ik reken intj in staat of bevoegd dat te doen

;

ik geef mij als zoodanig uit. — Eene aangekleede pijp

,

Eene aangekleede boterham, een avondbezock, .

men geooodigd wordt hetzij om eene pijp te rooken

,

waarbij tevens ververschingen worden aangeboden; hetzij

om een broodje te gebruiken met andere kleine ver-

snaperingen. Aangekleed staat hier tegenover naakt

in den zin van eenvoudig , en geeft te kennen , dat

de pijp of de boterham van iets anders vergezeld gaat,

van het noodige voorzien is. || Dergelijke byeenkom-
sten

i
welke men in de burgerkringen . . „ een aan-

gekleede pijp," of „een aangekleede boteram" noemt,
B££T9 , Gaat. Olie. 65.

AANKLEEF, znw. m , zonder ruv. Van Jan-
kleven in den overlrachtclijken zin, 2). Iets, dat

verbonden i- aan f 'u hoort tot iets anders, dat als

de hoofdzaak wordt aangemerkt; aanhoorigheid. || Dat

aldaer alle volken van Europe voor een aenkleef van

Vrankrijk gehouden, endc Franken geheetcn worden,

hooft, Br. 2, 50.

— Thaus is aankleef op zich zelf verouderd en al-

leen nog maar gebruikelijk in den 3 Jen nv. in de vaste

uitdrukking: met den aanklece van dien, welke vorm
sommigen ten onrechte tot het bestaan van -een vr. znw.

aanklece heeft doen besluiten. || Een steenoven met
den aankleve van dien, met alles wat er bij be-

hoort.

— In dezelfde opvatting bezigde hooft het ww.
aankleven in de onbep. wijs, als znw. || De preeke en

aankleeven der zelve te schorssen, -V II. 125 Al 't

werk huns bestiers, en het gevolgh en aankleeven van

dien, 5iJ5. Ter zaake van 't voorgaande bestier der

steede
,
gevolgh en aankleeven van dien , ald. — Verg.

Aankleven- 2, ai.

AANKLEMMEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: klemde aan, heeft aangeklemd. Kit Klemmen
en het bijw. Aan in den zin van voortgang of toe-

neming (34 , ƒ).

1) Eigenlijk. Iets sterker doen klemmen; vooral

in de werktuigkunde gebruikelijk. || Die band zit nog

te los ; men moet hem , door het indrijven van keiltjes

,

beter aanklemmen. Twee door schroef buuten verbon-

den deelen van een werktuig worden , door het aanhalen

der moeren , aangeklemd.

2) Figuurlijk, van eene bewijsvoering gezegd. Klem-
mender maken, nader bevestigen of staven. Verg. Aan-
schroeven. || Hij heeft zijne stelling met duchtige

benijzen aangeklemd.

AM. Aanklemming.

AANKLEVEN, Om. zw. ww., met hebben:

kleefde aan , heeft aangekleefd. Uit Kleven en het bijw.

Aan in denzin van aanhechting (34, b). Thans alleen

scheidbaar, voorheen ook onscheidbaar gebezigd, als

1
1 Deeze noodt aankleefde den ponten , hooft , iV. B. 681.

I.

1) Eigenlijk. Door kleefstof zich aan iets anders

vasthechten; doch in dezen zin weinig in gebruik.
| Het

is nog niet goed droog, het zal nog wel aankleven.— Aanm. Aankleven wordt door weiland ook
als bedr. ww. opgegeven, doch is als zoodanig ui

gebruik. Men zegt aanplakken of -lijmen. Verg. de
Aanm. bij Aaneknkleven.

2) Overdrachtelijk.

a) Van zaken. Vastgehecht of verbonden zijn aan
iets, t toe behooren of nauw mede samenhangen.

|

li Viceadmiraal De Ruiter, daar my 't verhaal

van deeze aanklccvendc zaaken wat van aftrok , bran dt ,

De Ruiter 18G. — Verg. bij Aankleef.
— Vooral, met een persoon of eene zaak in den

3den nv. Aan iemand of iets verbonden zijn , eigen

zijn. Inzonderheid van kwade of onaangename dingen,
gebreken enz. gezegd; veelal met het bijdenkbeeld, dat

I weniging zoo goed als onafscheidelijk is. || Dat
gebrek heeft hem van zijne jeugd af aangekleefd. —
Hierom sal u de melaclshcyt N'aamans nenkleven , ende

uwen zade in eenwigheyt, 2 Kon. 5, 27. Die kleyn-

heyd blijft haer aun -kleven, de urune , Bank. 1, 371.

Het vrijspreken der onschuld, wanneer de schijn des

kwaads haar aankleeft, v. d. palm, Sal. 5, 3(14.

Draagt in liefde de zwakheden, die zijn menschelijk

werk zullen aankleven, Red. 3, 177- De bezigheden

zijnes ambts, of de aanklevende lasten van hetzelve,

1, 175. Toch kleeft ons allen zoo menige verkeerdheid

aan, opzoomer, Wezen d. Deugd, 28.

Deur matigheyt moet my ongeneught aenkleven.
visscher. Bral/b. 103.

De smet kleeft Roomsen en Onroomsch aan.

TOLLENS 6, 133.

b) Van personen. Met een persoon in den 3den nv .

Iemand aankleven, aan iemand gehecht of verknocht

blijven, hem getrouw blijven, voortdurend aanhangen.

|| Orpa kuste hare schoonmoeder, maer Ruth kleefde

haer acn, Ruth 1, 14. De maunen van Juda kleef-

den haren Koningh aen, 2 Ham. 20, 2. Daeroin eal

de man sijnen vader ende sijne moeder verlaten , ende

gijnen wijvc aenklevcn, Gen. 2, 24. Üces bleef der

Spaansche partyc standvastig aankleeven, Teg. Staal

d. Ver. Wed. 3, 399. Souoi alleen, die in Noord-

holland de zij Ie van Lcicester aankleefde, stijl, Opk.

226. üm de zijde, die zij eenmaal gekozen hadden,

te blijven aankleven, v. D. palm, lied. 2, 157. Die

den . . . Zoon van God met een opregt geloof zouden

aankleven, 3, 161. Hoe zy hare dochter liefhad, en

hoe die dochter haar aankleefde , beets , Cam. Obsc. 207.

Oock aengename vreucht voor die u jonstich aeDdeven.
coorühert, Odyn. 1, 39a.

'ken sal uwer niet sergheteo

,

Maer u als een goddinnc met mijn gedachten aencleren.

1 , il b.

Mijn ziel kleeft U standvastig aan.

Ptalmber. 63, 3.

— Ook , met eene zaak als object (in den 3den n v.)

:

Iets aankleven, er aan gehecht blijven, er geen af-

stand van doen. || Met besluit van, ten uiterste toe,

der Algeraeinschap aan te kleevcn, hooft, A'. H. 897-

Vooroordeelen, welken men met hardnekkigheid aan-

kleeft, v. effen, Speet. 3, 73. Die de oude Nedcr-

landsche deftigheid aankleven , 1 , 58. Dat de meeste

Regenten . . . dezelfde landverderfelyke maximes aan-

kleefden , Blank. 1 , 260. Den openbaren Godsdienst . .

.

met geheel zijn hart aankleven , v. d. palm , Sal. 4, 233.

Dat hij nog maar alleen de begrippen Arminii' enz.

aankleefde, v. lennep, Rom. 1, 219.

— Aanm. Aankleven is een onz. ww. en vereischt

den 3den nv. Onjuist wordt het derhalve door v. D. palm
als bedr. opgevat en het verl. deelw. aangekleefd als
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passief gebezigd. || Sedert twaalf eeuwen wordt zij

(
Mahomefs leer ) geloufd , beleden , aangekleefd eD

gehandhaafd , Red. 3 , 2.

Afl. Aankleef, aanilever (-kleefster) , aankleving.

AANKLEVER, znw. m., mv. -klevers en -kle-

veren ; vr. -kleefster , mv. -kleefsters en -kleefsteren. Van
Aankleven in de overdrachtelijke beteekenis van aanhan-

gen (2, b). Een persoon die iemand of iets aankleeft,

er aan gehecht of getrouw blijft; een standvastige

aauhaugcr. || Aanklevers van eenen Godsdienst, die

een' afkeer heeft van den man des bloeds, borger,
Leerr. 1 , 106. De trouwe aanklever van het Chris-

tendom, hofdijk, Gesch. d. Ned. 76.

AANKLEVING, znw. vr., zonder mv., om
de beteekenis. Van Aankleven. De daad van aankleven

in 't algemeen; doch meestal in de overdrachtelijke

beteekenis (2, b). || Die aan hunne eens opgevatte ge-

voelens een onveranderlyke aankleving schynen gezworen

te hebben, v. effen, Speel. 1,26.

AANKLIMMEN , onz. st. ww. der 1ste kl.,

met zijn : klom aan , klommen aan , is aangeklommen.

Uit Klimmen en het bijw. Aan in den zin van na-

dering (34, g). Klimmend naderen, opwaarts klim-

men naar een bepaald doel.
||

De vijanden bestijgen

de stormladders , klimmen aan , en bereiken weldra

den trans. Daar komt hij aanklimmen (of — aange-

klommen); hij zal weldra boven zijn.

AANKLINKEN , bedr. st. ww. der 1ste kl.,

met hebben: klonk aan, heeft aangeklonken. lid. an-

klingen. Uit het bijw. Aan in den zin van aanra-

king (34, a) en Klinken in den zin van geluid maken

,

hier als bedr. opgevat voor doen Hinken. Van twee of

meer drinkglazen. Ze bij het toebrengen van een heil-

dronk tegen elkander stooten en zóó doen klinken. In

het dagelijksch leven is de uitdrukking weinig in gebruik

;

doch de dichter mocht er zich met recht van bedienen.

En nu de bekers aangeklonken

!

Uw feest gevierd

!

M. c. v. HALL, Ged. 3, 105.

AANKLINKEN, bedr. st. ww. der 1ste kl.,

met hebben: klonk aan, heeft aangeklonken. Uit

Klinken als smidsterm (zie ald.) en het bijw. Aan in

verschillende opvattingen.

1) Aan in deu zin van aanhechting (34, b). Met

klinknagels aan iets anders bevestigeu. || Dit stuk

moet aangeklonken, niet aangesoldeerd worden.

2) Aan in den zin van toeneming (34, j). Iets,

dat reeds met klinknagels vastgehecht is, nog steviger

bevestigen en daardoor beter doen aansluiten. ||
Deze

plaat sluit nog niet geheel aan ; gij moet ze nog wat

aanklinken.

Afl. Aanklinking.

AANKLOPPEN, bedr. en onz. zw. ww.,

met hebben: klopte aan, heeft aangeklopt. Uit Klop-

pen en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

I ) Bedr. Aan in den zin van toeneming (34 , ƒ).

Door kloppen dieper indrijven, of vaster aandrijven.

|| Klop die pen nog een weinig aan.

II) On2. Aan in deu zin van aanraking (34, a).

1) Eigenlijk. Door kloppen aan de deur eener wo-

ning te kennen geven, dat men verlangt aangehoord

of binnengelaten te worden. || Daar ik gcene schel

zag, klopte ik nan. — Een deur, welke zich op het

aankloppen van Bleiswijk opende, v. lennep, Rom.

2, 260.

't Was duister , toen hy aenklopte aen de poort.

LEDEGANCK '253.

Gij deedt terstond mij open;

Slechts even klopte ik aan.

TOLLENS 4, 87.

2) 'FignuTlijk. Aanzoek doen bij iemand, zich tot

hem wenden om hem iets te verzoeken. || Om die

som bijeen te krijgen, zullen wij bij de rijkelui moeten

aankloppen. Wij hebben nog geenen spreker voor de

volgende vergadering ; ik heb eens bij uwen broeder

aangeklopt.

— Vooral gewoon is de zegsw. Vergeefs bij iemand
aankloppen, vruchteloos aanzoek doen. || Hij is zeer

mild met zijne liefdegiften ; nooit klopt men vergeefs

bij hem aan. — Hebben de . . . dienstknechten bij de

ondankbaren vruchteloos aangeklopt, zij moeten thans

alom daarbuiten noodigen enz., v. oosterzee , Lev. v.

Jez. 3, 70.

— Dichterlijk wordt aankloppen in dezen zin door

BILD. gebezigd van een zwaard, dat den krijgsman

onrustig op zijde bungelt en hem als 't ware onge-

duldig en strijdlustig aanstoot of aanport om het te

trekken en den kamp te beginnen

:

Mijn boezem blaakt van spijt , van liefde , en razerny ,

En J

k voel het hunkrend zwaard, dat aanklopt aan mijn zy'.

2, 119.

Afl. Aanklopping.

AANKLOPPING, znw. vr., mv. -kloppin-

gen. Van Aankloppen. De daad van aankloppen in 't

algemeen. In 't bijzonder (in debet. II, 2). Uitnoo-

diging of aanzoek om iets te doen; ook, bij uitbrei-

ding, gezegd van een inwendig gevoel dat aanspoort

om zich op eene aanstaande gebeurtenis voor te be-

reiden; dus voor Aanmaning. || Daarby voel ik zo

nu en dan geeue onduidelyke aauklopping , om zo al

haast de groote reis te beginnen, Leev. 6, 310.

AANKLOSSEN, onz. zw. ww., met zijn:

kloste aan, is aangeklost. Uit Klossen (zie ald.) en

het bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). An-
dere vorm voor Aanklotsen (zie ald.), doch van ge-

lijke beteekenis.

AANKLOTSEN, onz. zw. ww., met zijn:

klotste aan, is aangeklotst. Uit Klotsen (zie ald.) en

het bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Klot-

send naderen, met zware en plompe stappen aanko-

men. Verg. Aanklossen. || Daar komt hij aanklotsen

( of— aangeklotst ).

Des bisschops voet klotst aen. 't Wordt tijd om af te breken.

V. DCYSE , Vod. Puezy 2 , 108.

AANKNEDEN , bedr. zw. ww., met hebben

:

kneedde aan, heeft aangekneed. Uit Kneden en het

bijw. Aan in verschillende opvattingen. Hd. ankneten.

1 ) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Door

kneden vereenigen (een stuk deeg met een grooter

stuk). || Het deeg was reeds te droog, het aange-

knede stuk laat los.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Als onz.

gebezigd, met verzwijging van het voorwerp. Voort-

gang maken of zich haasten met kneden. || Jongens,

kneedt wat aan, de oven is bijna gloeiend.

Afl. Aankneding (in de bet. 1).

AANKNIELEN , onz. zw. ww., met zijn en

hebben: knielde aan, is en heeft aangeknield. Uit

Knielen en het bijw. Aan in den zin van nabijheid

(34, k). Knielen in de nabijheid van iets of aan ze-

kere plaats, die als bekend ondersteld wordt. Als han-

deling beschouwd, met hebben; doch meestal, als ver-

andering van toestand, met zijn. || Hij heeft niet

aangeknield, maar is blijven staan. Zij zijn reeds aan-

geknield. Zie haar aangeknield. Zij was ten outaar

aangeknield.

Zoo menighmael de Kristen , ten altaer

Aenknielende, Godt nadert, enz.

VONDBL 4 , 503.

Afl. Aanknieling.

AANKNIJPEN, bedr. st. ww. der 5de kl.,

met hebben: kneep aan, knepen aan, heeft aange-

inepen. Uit Knijpen en het bijw. Aan in den zin van
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bereiking van eene plaats (34, e). Hd. ankneipen.

Iets door knijpen induwen, totdat het de juiste plaats

bereikt heeft; toeknijpen en daardoor tot een bepaald

pont brengen. || Dit haakje is uitgebogen, ik zal zien

het wat aan te knijpen.

AANKNIK&EN , bedr. zw. ww., met hebben:

blikte aan, heeft aangekmkt. Dit Knikken en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). Hd anmcken. Knikken in de richting naar

iemand, hein met een knik toewenken, om hem te

groeten of als teeken van goedkeuring. Hetzelfde als

Toekmkken, doch minder gebruikelijk. || Hij knikte

haar vriendelijk aan. Op deze woorden knikte hij mij

goedkeurend aan.

AANKNOOPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

knoopte aan , heeft aangeknoopt. Uit Knoopen en het

bijw. Aan in den zin van aanhechting (34, b). Hd.

anknipfen. Over de spelling, zie bij Knoopen.
1 ) Eigenlijk. Door middel van eenen knoop aan

iets bevestigen. || Dat touwtje moet weder aangeknoopt

worden. Een aangeknoopte draad. Nauwer, stijver,

vaster aanknoopen.

Hij knoopt een ander dundoek aan.

tollens 11 , 86.

— In figuurlijke toepassing:

Knoop liever de afgebroken draan
Van 't onvoleind verbaal neer aan.

meyer, Boekan. 44.

2) Overdrachtelijk.

a ) Iets zoodanig aan het einde van iets anders ver-

binden , dat het er een geheel mede uitmaakt ; aan

het vorige toevoegen, bijvoegen. || Dit heb ik by

A. Karnero . . . gevonden; hoewel hy daar aanknoopt,

dat enz., hooft, X H. 243. Met een knoopte hy 'er

aan, enz. (stmul adnectebal) , Tac. 47 (en 115).

Om dat de rest hem te laste geleidt openbaarlyk ydel

was , hadt m'er goedt gevonden de misdaadt aan te

knoopen (adjungere crimen) , 280. Ik zit nu op myn
praatstoel, en daarom zal ik er maar nog een velletje

aanknoopen, Slank. 1, 191.

Thans is het woord in deze beteekenis weinig meer

in gebruik. Alleen is nog zeer gewoon de

— Zegsw. Nog een uurtje (of dagje) aanknoopen

(aan den tijd, dien men in aangenaam gezelschap heeft

doorgebracht). || Aan zoo'n prettig avondje willen we

nog een uurtje aanknoopen. Wilt ge morgen reeds ver-

trekken? och, knoop er nog een dagje aan.

— Aanin. Ondanks het bijstaande bijw. van plaats

(daar, er), waardoor het voorwerp wordt aangeduid,

aan hetwelk iets toegevoegd wordt, is het ww. hier

toch , bbjkeus den klemtoon op dan , het samenge-

stelde aanknoopen, niet knoopen (aan). Verg. de Aanin.

bij Aankomen onz. C, 1).

b) Van eene handeling of betrekking gezegd. Iets

beginnen of ondernemen, dat eenigen duur heeft en

de wederzijdsche werking van twee verschillende par-

tijen onderstelt. Verg. Aanbinden, 2). || Een gesprek,

een onderhoud, eene briefwisseling met iemand aan-

knoopen. Verstandhouding met den vijand aanknoopen.

Men knoopte de afgebrokene onderhandelingen weder

aan. Hebt gij op uwe reis vele betrekkingen aange-

knoopt?

Afl. Aanknooping.

AANKNOOPING , znw. vr., mr. -knoopin-

gen. Van Aanknoopen.

1 ) Eigenlijk.

a) Abstract. De daad van aanknoopen. Het aan-

knoopen of verbinden.
| De aanknooping van afge-

broken draden.

— Weversterm. De verbinding of vasthechting van

een kettingdraad door den inslagdraad, die er over

heen geleid wordt.

b) Concreet. Het punt waar de aanknooping plaats

heeft. Ook Aanknoopingspunt geheeten. In het bijzon-

der, als

— Weversterm. Het punt waar de inslagdraad over

een kettingdraad heengaat en dien nederhoudt of vast-

hecht (afbindt). Samenhangende aanknoopingen, die

aan elkander grenzen en daardoor schuins over de stof

voortloopende strepen vormen ; verspreide aanknoopin-
gen, die verspreid of verstrooid over het weefsel zijn

aangebracht. || Een keper is een weefsel met samen-
hangende aanknoopingen; bij het satijn zijn de aan-

knoopingen verspreid.

2) Overdrachtelijk. De vastknooping of verbinding
van een deel eener rede met de overige deelen ; meest,
in concrete opvatting, het punt waar die verbinding
plaats heeft. || Ik had in mijne verhandeling dit on-
derwerp willen aanroeren , maar wist geene geschikte
aanknoping te vinden.

Saoiensvt. Aanknoopingspunt.

AANKNOOPINGSPUNT , znw. onz , mv.
-punten. Uit Aanknooping en Punt. Het punt waar
eene aanknooping plaats heeft, in eigenlijken of over-
drachttlijken zin ; ook kortweg Aanknooping geheeten

:

zie ald. en verg. Aanhechtingspunt . || De aanknoo-
ping-punten van een weefsel. De schrijver heeft die

bijzonderheid in zijn verhaal ingelascht, maar zijn

aanknoopingspunt niet gelukkig gekozen.

AANKOMELING, gemeensl. znw., in 't vr.

ook -komelmge ; mv. -komelingen. Van Aankomen in

verschillende beteekenissen. Hd. ank'ommling.

1 ) Aankomen in den zin van eene plaats berei-

ken (onz. A, I, 1, o). Iemand die aankomt, die

eene plaats bereikt, met het oogmerk om er te ver-

blijven. || Het leger werd dagelijks door nieuwe aan-
komelingen versterkt. — Eene volkplanting . . . welke
jaarlijks door 8000 aankomeLingen wordt onderhouden

,

stijl, Opk. 269.

2) Aankomen in den zin van in eene belrek-

king komen (onz. A, II, 1). Iemand, die eerst se-

dert kort in een vak van wetenschap onderwijs ge-
niet, of in een ambacht of bedrijf wordt opgeleid, en
derhalve nog weinig weet of onbedreven is. || Men
moet van aankomelingen niet te veel vergen. Zij is

nog maar eene aankomelinge en kan nog niets verdie-

nen. Hoewel hij al lang in dat vak werkzaam is,

weet hij niet meer dan een aankomeling.

Afl. Aankomelingschap (in de bet. 2).

AANKOMEN, onz. en onpers. onreg. st. ww.
der 2<ie kl., met zijn- kwam aan, kwamen aan, is

aangekomen. Uit Komen en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen. Hd. ankommen.

I. OnzUiiig.

A) Aan in den zin van bereiking van het doel ( 34 , e).

I) Eigenlijk.

1) Van personen of van voorwerpen, door perso-

nen bestuurd, als vaar- en voertuigen.

a) Op eene plaats. De plaats bereiken, waar de

spreker zich beviudt, of waarheen hij zich in de ge-

dachten verplaatst. || De postkar is een uur te laat

aangekomen. — Mevrouw S. en haare dochter zijn eer-

gisteren in den avond hier aangekomen , U'ildsch. 4, 331

.

Zo dikwyls er een koets aankwam, klopte myn hart,

Leev. 4, 102. Zo gy te A. aankomt, ga dan eerst

aan 't huis van nwen schoonbroeder , 7, 10. Wy
moeten nog voor den avond op Beekenhof aankomen ,

8, 258. Zoo gij in een plaats aankomt en vertoeven

moet, geel, Ond. en Phant. 31.

— Als scheepsterm , in bepaalde opvatting. Aan
land of in de haven komen. || Het is tijd, dat de

graanschepen aankomen. De schuit kan hier niet aan-

komen, aan wal komen, aanleggen.
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— Bij uitbreiding ook van zaken, die hetzij door

natuurkrachten , hetzij door menscheuhanden worden

aangebracht. ||
Daar komt eene regenbui, eene stof-

wolk aan. Zijn de boeken al aangekomen?

En hier komt , voor dien zieken bloed , . .

.

Een peperhuis met vijgen aan.

STARING 2, 12.

Een groote amandeltaart is ook nog aangekomen.

de lannoy , Dichlk. W. 73.

Ha ! dacht ik , hier voor 't minst komt nog mijn gading aan.

69.

b) Bij een persoon. Aan iemands woning komen,

om hem te spreken of hem een kort bezoek te bren-

gen ; veelal met het bijdenkbeeld, dat het in 't voor-

bijgaan geschiedt. || Ik zal morgen even bij u aan-

komen. Gij komt immers op uwe terugreis bij mij

aan?— Ik geloof, Domine', dat gy . . . voor de eerste

reis huisbezoek doet; dit zal mogelyk de reden zyn

van uw aankomen by my, Leev. 1, 91. Het discours

met Bram, die hier voor beurstyd aankwam, 2, 154.

— Aaiiin. In deze opvatting zijn de samengest. verl.

tijden niet in gebruik, maar worden door zijn vervan-

gen. Ik zal morgen bij u aankomen; gisteren ben ik

al bij u aan geweest.

2) Van zaken, t. w. van werktuigen of handelingen,

met welke men iemand eene wond toebrengt. Het doel

bereiken, het lichaam treffen. Steeds vergezeld van

een bijw. van wijze. || Dat schot is goed aangekomen,

heeft goed geraakt. Die pijl , die steen kwam duchtig

aan. Die slag, stoot, schop, houw enz. kwam onge-

makkelijk aan. || 't Is verbruid aangekomen; en al

klaagt hy niet, het moet hem veel pyn doen, Leev.

1, 284.

II) Overdrachtelijk. Van personen.

1 ) In eene zekere betrekking komen , of in een ze-

keren kring opgenomen worden. ||
Wanneer is die

professor aangekomen? Zullen er dit jaar vele studenten

aankomen? Die klerk is nog onervaren; hij is pas

aangekomen. Hij is daar goed (of slecht) aangekomen,

heeft het daar (in die betrekking of in dat huisge-

zin) goed of slecht getroffen. — Afgaande en aanko-

mende pachters, v. aelbroeck, handb. d. Vlam. 63.

— In het bijzonder. Als lidmaat van een kerkge-

nootschap aangenomen worden. || Wanneer zijt gij aan-

gekomen ? — Ik ... beu myn Belydenis glad vergee-

ten; . . . het is jaar en dag geleeden, dat ik aankwam,

by Dominé K., Leev. 2, 73.

2) Met iets aankomen, met iets voor den dag ko-

men , het te berde of te pas brengen , om er de aandacht

van andereu voor in te roepen; met het bijdenkbeeld,

dat het iets bevreemdeuds of onaangenaams is. || Hij

komt altijd met wat nieuws aan. Komt gij daar weder

met uwe klachten aan? — Gy moest my met geene

waauweling, geene vygebladen, geene ja maars en

wie weets , aankomen. Blank. 3, 71. Dat ik wel

gaarne ... een nieuw boeksken in de waereld had ge-

zonden, voor ik ten tweedemale aankwam met het

oude, de génestet, E. Ged. IX.

— De persoon , bij wien men iets te berde brengt

of tot wien men zich wendt om gehoord te worden,

wordt door den 3den nv. of het voorz. bij aangeduid.

|| Hij kwam mij met een onaannemelijk voorstel aan.

Kom mij niet meer met leugens aan. Durft gij met

ziüke praatjes bij mij aankomen?

Hiertoe behooren ook de zegswijzen:

— Hij kan zoo raar (vreemd, wonderlijk cm.) aan-

komen, 'zich onverwachts zoo vreemd uitlaten, zulke

wonderlijke aanmerkingen maken.

— Kom daar nü eens mee aan! spreek daar eens

van — of doe dat eens — in den tijd, dien wij nu

beleven ! Ironische aanmerking der lofredenaars van het

verledene, als zij het goede van den ouden tijd ophalen.

B) Aan in den zin van nadering (34, g).

1 ) Eigenlijk. Van personen , dieren of vaar- en

voertuigen. Naderbij komen, naderen. || Ik zie hem
in de verte aankomen. De beer kwam op ons aan. Zie

ik daar ginds niet een rijtuig aankomen? — Ende sy

seyden d' een tot den anderen: Siet, daer komt dese

meester-droomer aen, Gen. 37 , 19. Een koepel, waaruit

zy . . . de wandelaars op een taamelyken afstand kon-

den zien aankomen, Blank. 2, 224.

ó God ! — daar komt hij woedend aan

!

KIKKER 3 142.

2) Overdrachtelijk. Van eenen tijd of hetgeen in

den tijd voorvalt. Naderen. || De feestelijke dag komt

aan. De tijd van stoken komt weder aan. Nu komt

de arbeid weder aan. — De seven jaren des hongers

begonnen aen te komen, Gen. 41, 54. De Sabbath

quam aen, Luc. 23, 54. Dan komt het drukke le-

vendje voor my weer aan, Leev. 3, 191. Dat hij...

het kwaad in de verte ziet aankomen , geel , Ond. en

Phant. 292.

3) Uit de hier genoemde beteekenis van naderen

is te verklaren het gebruik van de gebiedende wijs

Kom aanl gewone opwekking om eene handeling te

beginnen; eigenlijk zooveel als kom nader, treed toe

(om te doen wat u te doen staat). Doch de uitdruk-

king wordt bijna als een tusschenwerpsel opgevat, met

welaan gelijkstaande. Ook tot meer dan één persoon

sprekende, zegt men Kom aan! niet Komt aan!

a) In eigenlijke opvatting. Kom aan! welaan! maak

een begin met de handeling. || Maar, kom aan; zeg

my, lieve beste, met wie moest hy dan over Lotje

gepraat hebben? Leev. 2, 311. De oude Stastok zei:

„ Kom aan," en stopte een pijp, beets, Cam. Obsc. 67-

Kom aan !

't Is meer dan etenstijd : laat ons aan tafel gaan.

v. lbnnef , Poet. 5, 111.

Kom aan ! tast toe van 't geen er staat.

TOLLENS 4, 57.

b) Iu overdrachtelijke opvatting. Kom aan! ook

versterkt Nu , kom aan I of Welnu , kom aan ! uitroep

van verbazing; eigenlijk elliptisch gezegd met wegla-

ting van zeg eens! denk eens! hoor eens! of soort-

gelijke imperatieven, die de aandacht op iets vestigen,

als op iets merkwaardigs. || Kom aan! wie heeft u

dat wijs gemaakt? Nu, kom aan! dat ziet er fraai

uit! Welnu, kom aan! wat moet daar van worden?

C) Aan in den zin van aanraking (34, a).

1) Eigenlijk. Vergezeld van een der bijw. er, daar,

hier, ergens, nergens of overal. Met een persoon als

onderwerp.

a ) Komen aan of tot iets en er de hand aan slaan

,

dus Aanraken, betasten. ||
Kinderen, ge moogt ner-

gens aankomen. — Ik dank God dat ik geene kiude-

ren heb : ... zij komen overal aan ... ze moeten alles

beduimelen en in handen hebbeu, ÏFildsch. 4, 229.

b) Bij uitbreiding. Komen aan of tot iets, het be-

reiken, bekomen, verkrijgen. || Een adeldom door

geboorte, daar men heel klakkeloos aankomt, Wxldsch.

3, 140. Deel die uit aan zulke jonge heden , die er naar

snakken, en er nooit kunnen aankomen, Blank. 3 , 117.

Je hebt my gezegd . . . dat jy wel eens een spook zien

woud; daar kun je nu aaukomen, Leev. 2, 149.

Vooral in de

—
> Zegsw. Br is geen aankomen aan (die zaak),

z\j is niet te bekomen. || Dat boek is zoo gezocht,

dat er geen aankomen meer aan is. Het vleesch is zoo

duur, dat er voor den gemeenen man geen aankomen

aan is. — Gij hebt zo gaarne dat wij u wat nieuw-

tjens schrijven; doch die zijn hier zo schraal, dat er

haast geen aankomen aan is , Wildsch. 3 , 142.

— Vroeger werd aankomen in dezen zin ook zon-

der bijw. van plaats, dus zonder uitgedrukt object,
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gebezigd. || Zo wie aen erve ofte aen huize komt met

koope enz. ... of omkomt (d. i. er aan komt , ze

bekomt, verkrijgt) met versterfte ofte met pandinghe,

de geoot, Int. B. 2, f,
7.

f) Komen oa» of tot iemand, met hem in aanra-

king komen of in kennis geraken. Wederom in de

— Zegsw. Er is geen aankomen aan (dien per-

toon), hij is niet te genaken, het is niet mogelijk

met hem in betrekking te komen. || Zij leeven in zo

een geheel andere manier, en zij zijn zo vreemd van

mij , dat er geen aankomen aan is , HVdteh. 2 , 313.

— Vroeger werd aankomen in dezen zin ook met

den 3den nv. gebruikt. Iemand aankomen, tot hem
komen , zich tot hem wenden , hem naderen ; om hem
aan te spreken. Zie Mnl. Wdb. en verg. Aangaan
bedr. 1,1).

Zopynis zelv kwam hen zo vol opregtheid aan

,

Dal zy niet weigerden geloof aan hem te slaan.

w. t. haren , Friso 5 , 831.

(Met hen bedoelt de dichter hier, even als elders,

den 3den nT . Zoo b. v. 5, 613: „ Orsines deed hen

't verhaal").

— Aanm. Door de bijvoeging van het bijw. van

plaats , dat in de bovenstaande voorbeelden ( a , b en

c) het voorwerp vervangt, aan hetwelk men komt,

kan het twijfelachtig schijnen, of men hier met het

ww. aankomen, dan wel met komen (aan) te doen

heeft. De uitdrukking staat eigenlijk in het midden

tusschen beide. Doch zoowel de herhaling van aan in

er il geen aankomen aan, als de klemtoon op aan,

bewijst , dat men het als eene samenstelling opvat.

Men zegt: ge moet nergens annkomen, niet aan kó-

men, gelijk in het andere geval vereischt zou worden.

2) Overdrachtelijk, met eene zaak als onderwerp.

a) Tegen iett aankomen, van bezittingen, als hui-

zen , landerijen enz. Komen of zich uitstrekken tot

aan de bezittingen van een ander, er aan grenzen,

ze raken. || Ons huis komt voor een gedeelte tegen

het zijne aan. Zijne landerijen strekken zich wel verre

uit, maar komen toch niet tegen de mijne aan.

— Soms wordt de naam der bezitting door dien

van den eigenaar vervangen. || Dat myn Heer Dings,

die agter tegen hun erf aankomt, een nieuw schut

beeft laaien zetten. Blank. 2, 20.

b ) Op iemand of iett aankomen , van werkingen

,

bedrijven of handelingen. Eigenlijk Komen of zich

uitstrekken tot den persoon (of de zaak), hem aanra-

ken en in hem een rustpunt of steunpunt vinden.

Derhalve, in tweeledige opvatting:

a) Berusten op, afhankelijk zijn van. || De gan-

sche fabriek (de leiding er van) komt op hem aan.

De geheele zaak kwam op zijne eerlijkheid aan. Hier

komt alles op nauwkeurigheid aan. — 't Komt evel

alle» op my aan , Leev. 1 , 207. Daar toch alles aan-

komt op het uitoefenen van goede zeden, 8, 157.

Inzonderheid in de— Zegsw. Laten aankomen ( iett op iemand of op

iett ), het op een persoon of eene zaak laten berusten

,

daarvan afhankelijk stellen. || Ik kan die zaak op

hem — op zijn oordeel , op zijne zorg enz. — niet

laten aankomen. Iets op het laatste oogenblik laten

aankomen, tot het laattte oogenblik uitttellen en

zoodoende daarvan afhankelijk maken. — Zy waan-

den des de Genade veel eere aan te doen, zo zy het

gansche werkje maar op haar lieten aankomen , Blank.

2, 116. Mync Ouders hadden alles op zyne edelmoe-

digheid laten aankomen, Burg. 178.

— Soms wordt de zaak , die van iets afhankelijk

is, slechts onbepaald door het aangeduid. In dit ge-

val wordt aankomen schijnbaar onpersoonlijk. || Draag

hier goed zorg voor, het (d. i. deze zaak) komt op u

aan. Het zal op u aankomen, of ons plan gelukken zal.

— Zoo ook Het laten aankomen (op iemand of

iett). || 't Is my altyd vlak voor 't lapje gegaan,

hoewel ik het op Gods zegen, maar nooit op zyn

weer en wind heb laaten aankomen, maar zelf te

roer stond, Leev. 4, 334. Geen bloodaard, geen die

't op anderen liet aankomen, v. d. palm, Eed.

2, 42.

ft ) Raken , van nabij betreffen , invloed hebben op.

|| Dat komt op zijne eer aan. Die gansche zaak zal

op mijne beurs aankomen.

e) Met een persoon in den 3den nv. Van aandoe-

ningen en ervaringen gezegd, veelal in ongunstige

opvatting. Overkomen, overvallen, aangrijpen. Thans

weinig meer in gebruik , doch eertijds zeer gewoon

:

zie Mnl. Wdb. en verg. Aangaan, bedr. II, 1).

|| Die ziekte is mij langzamerhand aangekomen, weil.

Vreese ende beevinge komt my aen, Fs. 55, 6.

Mama is een weinig onpasselyk geweest; het kwam
haar onverwagt aan, Leev. 7, 38. Hij ontvong haar

zó , dat de eene kleur mij af, en de andere kleur mij

aankwam, Wildtch. 3, 29.

tegen dat ons allen eenigen last sal aencomen.

v. ghistblb , Teren/. Hec. 19.

Wat dolheit quam u aen?
VOS DEL 8, 270.

Komt u een kranckheit aen , en zijt gh'er aen gewent

,

Soo brenghts' u aen uw end.

HrYGEXS 1 , 714.

Vandaar de nog heden bekende zegswijze:

— Iemand vreemd ( raar , wonderlijk enz.) aankomen ,

een vreemden indruk op iemand maken, hem op eene

vreemde wijze aandoen ; in welken zin ook overkomen

in gebruik is. || Die ongekende stilte komt mij vreemd

aan. Dat nieuwe leventje zal hem raar aankomen.

D) Aan in den zin van aan- of toekomen als eigen-

dom (34, e). Met een persoon in den 3<len nv. Aan

iemand komen , zijn eigendom worden , hem te beurt

vallen. || Die goederen zijn haar bij erfenis aange-

komen.

Wel saligh ook die na de vrede staen :

De toenaem van Gods kind'ren komt haer aen.

DB groot, Ned. Ced. 201. (Verg. Matlh. 5,9).

E) Aan in den zin van aanvang of begin (34, ij-

Met eene zaak ( eene handeling , een voorval ) als

onderwerp. Aan den gang komen, beginnen te geschie-

den, veroorzaakt worden. || Hoe kwam die twist aan?

waardoor werd hij veroorzaakt? — Ja, daar komt

het door aan, beets, Cam. Obsc. 76.

F ) Aan in den zin van bereiking van den normalen

toestand ( 34 , f).

1 ) Grooter , sterker worden ,
groeien ; als 't ware

tot de vereischte maat naderen. || Dat kind komt

van dag tot dag aan. Wat zijn die jonge boompjes in

korten tijd aangekomen! — Ik hoop immers niet, dat

myne nu zo mooi aankomende wysheid my nieuwe

gebreken byzet, Leev. 4, 115.

2 ) Beter worden , herstellen ,
genezen ; als 't ware

tot den normalen staat naderen. || De zieke komt

van dag tot dag aan. De wond komt goed aan.

II. Onpersoonlijk.

1) Aan in den zin van bereiking van het doel

(34, t). Het komt aan op. . ., gevolgd door de be-

naming eener handeling, die hetzij door een infinitief,

hetzij door een abstract znw. is uitgedrukt. Het komt

er toe, het geval is aanwezig, de tijd om de hande-

ling te verrichten is daar. Verg. Aangaan , onz. A

,

II, 2). || Hij heeft veel praats; maar als het op

doen aankomt (alt er gehandeld moet worden), is

hij niet t'huis. — Als het op bewijzen aankomt,

Wildtch. 2, 105. Als het er op aankomt, om belec-

digingen te vergeeven, Blank. 2, 171. Wanneer het
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op een treffen aankwam , v. d. palm , Red. 1 , 5.

Nu het op een bepaald ondervragen aankwam , v. len-
nep, Rom. 8, 166.

— Zegsw. Het komt er op aan, het beslissende

oogenblik is daar; dus Het geldt hier eene hachelijke

kans, een moeilijk geval. || De vijand nadert; man-
nen , houdt u goed ! nu komt het er op aan. — Dat

's menschen hart boos is van zyne jeugd af aan ; en

dat het er verweerd op aankomt ( dat het eene hache-

lijke katis is) , zal een jongeling zyn pad zuiver

houden, Leev. 4, 227. Het moet er op aankomen
{een moeilijk geval zijn) voor zo eene moeder, Wil-

lem' te missen, 1, 37.

2) Aan in den zin van aanraking (34, a). Verg.

boven, C, 2, b.). Het komt aan op (eene zaak),

eigenlijk: Alles berust op die zaak, is daarvan afhan-

kelijk; dus Die zaak is van beslissend belang. || Het
komt meest op nauwkeurigheid aan. Het komt hier

op geld aan. Daar komt bet juist op aan. Komt liet

op een uur aan ? is een uur vroeger of later hier

van groot belang?

't Komt op aanhoudendheid en op geen «nelheid aan.

bilu. 7, 369.

Het komt op 't recht begrip maar aan.

DE GÉNESTET, Leekcd. 100.

— Zegsw. Het komt er op aan, het is van beslis-

send belang. || Ik zou er nog wel zes kunnen noe-

men, als het er op aankomt, Leev. 3, 66. Het zal

er maar op aankomen , wie best agter de zaak is

,

Blank. 1, 128. Wij spreken over God, maar het is

meestal om over hem te twisten, als kwam het er

op aan een zeker stel van gedachten over zijn wezen

te verzamelen, opzoomer, Wezen d. Deugd, 34.

— Het komt er nauw op aan, het is van het

uiterste aanbelang. || Zorg dat gij vooral geene schrijf-

fouten maakt, het komt er nauw op aan. — Het
komt bij haar zo naauwtjes aan ! ( hel luistert zoo

nauw, elke kleinigheid rekent zij zoo gewichtig),

Wildsch. 2, 42. Als het er evel zo naauw op aan-

komt (als elke kleinigheid zoo gewichtig gerekend
wordt) , dan zal de hel nog te klein zyn, Leev. 2 , 233.— Met eene ontkenning of het bijw. weinig, of

wel met het vragende vnw. wat. Het komt er niet

(weii.ig) op aan, het is van geen (weinig) aanbelang,

het is (vrij) onverschillig. Wat komt hel er op aan?
wat kan het schelen? || Het komt er weinig op aan,

of hij het gelooft of niet. Wat komt het er op aan,

of hij het goedvindt? Bij hem komt het op geen

gulden aan. — Het komt op geen dag aau, Leev. 2,
183. Ik ga uit, ik moet gezelschap zien; welk, komt
er niet op aan, 5, 18. Oom zei, dat hy alles voor

hem over had; geld (wat geld betreft, dal) kwam
er niet op aan, 5, 216.

Afl. Aankomeling , aankomend, aankomer , aan-
komst.

AANKOMEND , bnw., zonder trapp. v. vergel.,

om de absolute beteekenis. Eigenlijk bet tegenw. deelw.

van Aankomen in verschillende opvattingen.

1) Aankomen in den zin van naderen (onz. B, 2).

Van eenen tijd gezegd. Naderend, aanstaande, eerst-

volgend. || Ik denk aankomenden Zondag uit de stad

te gaan. Gaat gij aankomenden zomer op reis?

— Vroeger zeide men ook eerst aankomend , waar-

voor thans eerstkomend of eerstvolgend in gebruik is.

|| Bleven de stemmen staken, tot de eerst aankomende
vergadering, Wildsch. 5, 43.

2) Aankomen in den zin van grooter worden,
opgroeien (ouz. F, 1). Van personen. Degeen die

nog niet voluit de benaming kan dragen, waarmede
men hem noemt , maar die er voor opgroeit en allengs

tot de vereischte hoedanigheid nadert ; aanstaande. || Een
aankomend jongeling , een knaap die begint den naam

van jongeling te kunnen dragen. Een aankomend on-

derwijzer , iemand die zich bekwaamt om onderwijzer

te worden. — Aankomende jongens en meisjens, Wildsch.

2, 34. Toen ik zo een aankomende vryer was, Blank.

2, 51. Een aankomend jouglingschap, Leev. 5, 153.

Een Student, een aankomend Eerwaarde, 2, 5.

AANKOMER, znw. m., mv. -kamers, dat

echter ook vrouwelijke personen onder zich bevatten

kan. Van Aankomen. In 't algemeen Degeen die

aankomt. Het woord is weinig in gebruik ( men zegt

gewoonlijk de aanioniende); doch men vindt het bij

vondel gebezigd voor Aankomend, jong persoon;

aankomen dan in deu zin van opgroeien (onz. F, 1)

opgevat. Verg. Aankomend, 2). Van brave ouders,

zegt hij , leeren de kinderen niets dan deugd en

wijsheid

:

D'aenkomers slaenze gae, en nemen op haer acht.

1 , 647.

AANKOMST , voorheen aankoomste en aan-
komste, znw. vr., thans zonder mv. (voorheen in de

bet. 2). Van Aankomen in verschillende heteekenissen.

1 ) Aankomen in den zin van eene plaats be-

reiken (ouz. A, I, 1, a). Het aankomen, het

bereiken eeuer plaat,. || De aankomst der Batavieren

hier te lande. De aankomst van den Prins van Oranje

te Scbeveningen. Bij de aaukom»t van den trein stond

bij mij op te wachten. — lek verblijde my over de

aenkomste van Stephanas, 1 Cor. 16, 17. Verbeeld

u die aankomst ! . . . met hoe veel tederheid zy hem
omhelsd heeft! Leev. 3, 123. De dag hunner aan-

komst was voor ous onzeeker, 7, 371. De aankomst des

douds wordt meestal voorbereid door ziekte en ellende,

v. D. palm, Leerr. 15, 20.

De stormwind geesselt u op 't ongestuime meir,

En duldt uw aankomst niet by 't u verbeidend heir.

bild. 2 , 152.

Mejuffer , 't was mij lief uwe aankomst hier te hooren.

1>E lasnOï, Dichlk. W. 62.

Wen zy verheugd zyne aenkomst had gehoord.

LEUEGANCK 253.

2) Aankomen in den zin van naderen (onz. B, 1).

In concrete opvatting. Nadering , t. w. de weg langs

welken men nadert, de toegang. Verg. Aangang, 2).

Thans niet meer in gebruik. || De bedeuklykste aan-

koomsten toegebolwerkt met. . .tonnen vol aarde, hoopt,

N. H. 231. (Parma belette het doorsteken van den

dijk) met bezetten der aankoomsten, 915.

3 ) Aankomen in den zin van aan iemand komen

,

als eigendom (onz. D). Oude rechtsterm. De wijze

waarop een goed in iemands bezit gekomen, hem
aangekomen is; de rechtsgrond of titel van het bezit.

Rechtelijke (rechtmatige) aankomst, of goede aan-

komst, wettige titel (justa causa). || Het bezit van

veertig jaren, zonder aenschouw van aenkomste ofte

goede trouwe, de groot, Inl. B. 2, § 7. Wierd

oock vereischt, dat den bezitter hadde een rechtelicke

aenkomste , ald. Dat van ouds niemand door bezit en

wierd geëigent, ten zy hy hadde goede aenkomste,

enz., ald.

AANKONDIGEN , voorheen ook aankundi-

gen , bedr. zw. ww., met hebben: kondigde aan,

heeft aangekondigd. Uit Kondigen (zie ald.), d. i.

kond doen, bekendmaken, en het bijw. Aan in den

zin van bereiking van het doel (34, e), hier te ken-

nen gevende, dat de bekendmaking aan of tot een

persoon gebracht wordt. Hd. ankündigen.

1) Eigenlijk. Met een persoon als onderwerp.

a) In het algemeen. Min of meer plechtig — mon-

deling , schriftelijk of op andere wijze— aanzeggen , be-

kendmaken , dat iets gebeurd is of gebeuren zal ; met het
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bepaalde denkbeeld, dat de kennisgeving geschiedt duor

of van wege iemand van zv/.jz , of althans die daartoe
i

bevoegd en geroepen is. || Iemand (3Je nv.) iets

aankondigen. Iets iu uY dagbladen aankondigen. Zij»

huwelijk aankondigen. Benen misdadiger net doodvonnis
'

aankondigen. De gezaut moest het overlijden van zijnen

meester aankondigen. Ben heraut kondigde den volks

plechtig de troonsbestijging van den nieuwen koning

aan. lic geboorte van den jongen prins werd duur het

lossen van het geschut aangekondigd. Op sommige

plaatsen wordt de verhnistijd door de overheid bepaald

en aangekondigd. — Zulkcn, die llv hier op deeze

wereld het leven en de onstervelykheid duur zyneu

Zoon heeft laatcu aankondigen, Blank. .'S, L"J.Y Ken

zegenende Engel, die in eene witte wolk afdaalt, om
heil en geluk aan te kondigen, Leen. 3, 88. Boden,

die vrecde aankondigen, C, 15'J. Na dat hij zijne pro-

fetische zending had aangekondigd, v. u. palm, Red.

1, 101. Elks aangezigt blonk van vreugde, elks hart

sloeg, als was hem het grootst geluk op eenmaal aan-

gekondigd, Gedenkschr. 23. Straffen, die, eer de

overtreding begaan werd , door de wet niet aangekon-

digd naren , H . V. Strafr. a. 4.

Dan , de disch wordt aengekondigd.
LEDEGANCK 280.

— .taant. Daar aankondigen het bekendmaken

van het bestaan van iets beteekent . hetzij al- tegen-

woordig, hetzij als toekomstig , kan men niet wel zeg-

gen: een bericht, eene boodschap, eene lijding enz.

aankondigen. Iemand eene boodschap aankondigen

zou beteekenen : hem verkondigen , dat men zelf . of

dat een derde eene boodschap aan hem heeft. Onjuist

is derhalve de volgende zin bij v. D. palm: „De
boodschap van des Verlossers geboorte wordt dour een

Hemelschen gezant aan inenschen aangekondigd ," Red.

1, 145.

— Syn. Zie Bekendmaken.
xviirfr E. Aankondigen werd voorheen ook met

het voorz. legen gebezigd, voor Iets aan iemand doen

weten of bekendmaken , als protest tegen zijne hande-

ling; er tegen inbrengen. || Hy . . . doet de slooten

opslaan , zonder zich te bekreunen , wat Komelis Pie-

tersz. Boom , inwoonder der Burgh , hem daar teeghens

aankundighde , noorr, jV. H. 428.

— Wedcrkeerig gebezigd: Zich aankondigen als,

gevolgd door de benaming eener hoedanigheid. Zich

als zoodanig bekendmaken. || Toen Mahomet nu den

ouderdom van veertig jaren had bereikt, achtte hij

het tijdstip daar te zijn , dat hij zich als een gezant

van God aan zijne natie zou aankondigen , v. D. palm,

Red. 1, 83
— Zich aankondigen alleen. Eigenlijk : Zijne komst

aanmelden; doch bij uitbreiding: Zich doen opmerken,

zich vertoonen. || De zeldzame geest van dezen kon-

digde zich reeds aan . . . van zijne vroegste kindsheid

af, v. D. palm, Red. 3, 43.

Wmt liep de dag ten eind en de avond kondigt weder

Zich ruw en stormend aan.

T0LLÏ5S 11, 122.

b) In het bijzonder. Van uitgekomene boekwerken

gezegd. In een dagblad of tijdschrift het verschijnen

van een boek bekendmaken , hetzij door de bloote ver-

melding van den titel, hetzij met bijvoeging van een

kort bericht omtrent den inhoud, de strekking enz.;

in tegenstelling van eene breedere beoordeeling. || De

boekverkooper kondigt de werken, die hij uitgeeft, in

de dagbladen aan. Wie zal uwen laatsten roman in

den Gids aankondigen?

2) Overdrachtelijk. Met eene zaak als onderwerp,

t. w. eene natuurwerking, een verschijnsel enz. Te

kennen geven, aanduiden of bewijzen, dat iets aan-

wezig of aanstaande is : eene bcteckenis , die zich splitst

in twee verschillende opvattingen:

a) Het aanwezig zijn van iet- te kennen geven;

aanduiden, verraden.
]

"e avondster kondigt het einde

van den dag (als aanwezig) aan. — Omdat deszelfs

verschijning (»« hel zecengesternte) boven den hori-

zon in het Oosten den wederkeerenden zomer aaukon-

digde, V. t). palm, Red. 1, 68. Een man, die meer

dan zijn strak gelaat somtijds aaukoudigde,

geel, Drachenf. 43.

Daar kondigt ook een ratelslag

Een donder van omhoog hem aan.

tollhns 6, 138.

Ja, alles kondigt ons des winters nad'ring aan.

lulofs , Ged. 39.

— Syn. Zie Kennen (te — geven).

4) Het aanstaande zijn van iets te kennen geven;

(met zekerheid) voorspellen. || De somberheid van

zijn gelaat kondigde eene naderende uitbarsting van

aan. — Nog hadden de beide vrienden geen

gelucht gehuurd , dat hun eeu schijn van redding aan-

kondigde, v. le.n.nep, Rom. 2, 256.

En 't gehuil van sneeuw en regen

Kondigt ons den winter aan.

V. ALPHEN 1 , 403.

— Syn. Zie Voorspellen.
Afl. Aankondiger (-digster), aankondiging.

AANKONDIGING, voorheen ook aankun-
uu; ing en AANKUNniNG („aankunding van vyandt-

schap," „aankunduuj des oorlogs," brandt, De
Ruiter 645), znw. vr., mv. -kondigingen. Van Aan-

kondigen. Hd. ankdndigung.

1) Abstract. De daad van aankondigen, in de ver-

schillende opvattingen des woords. Het aankondigen

of bekendmaken , hetzij dit door personen , hetzij door

natuurverschijnsels geschiede. || De aankondiging van

het overlijden van den vorst geschiedde op plechtige

wijze. De stuurman zag in een wolkje de aankondi-

ging van een naderenden orkaan. — Zonder te vooren

eenigc aanktmdiging van oorlog gedaan ... te hebben

,

brandt, De Ruiter 375. Tot zóó verre mijne inlei-

ding: nu de aankondiging van het onderwerp, geel,

Ond. en 1'hant. t.

— In het bijzonder , van boekwerken :
zie Aan-

kondigen, 1, b). || Dit tijdschrift is bestemd voor

de aankondiging van uitgekomen boekwerken.

2) Concreet. De geschrevene of gedrukte kennisge-

ving, waarin men iets aan anderen aankondigt. || De

aankondiging was door den burgemeester onderteekend.

Ik heb over de post de aankondiging van zijn hu-

welijk ontvangen.
— In het bijzonder, van boekwerken: zie Aan-

KOHDIOEN, 1, b). || Hebt gij de aankondiging van

uw boek in den Spectator gelezen?

Samenst. Boek-, huwelijksaankondiging , enz.

AANKOOIEN, bedr. zw. ww., met hebben:

kooide aan, heeft aangekooid. Uit Kooien, dat al-

leen in samenst. met aan, in en op gebezigd wordt,

en het bijw. Aan in den zin van bereiking van eene

plaats (34, e). Boekdrukkersterm. Den vorm aan-

kooien, den vorm nanwer insluiten door de kooien

uf wiggen, waarmede hij in het raam bevestigd is,

steviger aan te kloppen , totdat het juiste punt bereikt

is, totdat de letters behoorlijk aan zijn, dicht aaneen-

sluiten en vastzitten. || Gij moet dien vorm nog wat

aankooien, hij zit nog te los.

AANKOOP , znw. m., mv. -koopen. Van Aan-

kooper.. Hd. ankauf.

1) Abstract De daad van aankocpen. Het aankoo-

pcn. || Ik was bij den aankoop tegenwoordig. Gelden,

bestemd voor den aankoop van levensmiddelen. Hij
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heeft in de laatste jaren belangrijke aankoopen gedaan.

2) Concreet. Het aangekochte. || Wilt gij mijne

nieuwe aankoopen eens zien ?

AANKOOPEN , hedr. onreg. zw. ww., met
hebben: kocht aan, heeft aangekocht. Uit Koo-
pen en het bijw. Aan in den zin van richting naar
zich toe (34, d) , figuurlijk genomen. Hd. ankanfen.

Koopen voor eigen behoefte, niet om met het ge-

kochte handel te drijven. || Boeken, huisraad aankoo-

pen. Hij kocht een landgoed aan. — Nu gy grooter

huis gaat bewoonen, . . . beken ik, met u, dat er vry

wat moet aangekogt worden, Blank. 3, 81. Voor-
werpen , . . . welke . . . door hem waren aangekocht of

in ruiling genomen, v. lennep, Bom. 10, 221.

Dan mogt uw deel tot afgunst nopen,
O Rijkaard, die het voorregt hadt
Van door uw uitgestrooiden schat

Gods welgevallen aan te koopen.
TOLLENS 5, 172.

Afl. Aankoop, aankooping.

AANKOOPING, znw. vr., mv. -koopingen.

Van Aankoopen. De daad van aankoopen; waarvoor

echter thans Aankoop in gebruik is. || Dat hy, Edeling,

er uit besloot , dat men Amsteldamsch ryk zyn moest

,

om zulke aankoopingen te kunnen doen , Blank. 3 , 108.

AANKOPPELEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben , koppelde aan , heeft aangekoppeld. Uit Koppelen

en het bijw. Aan in denzin van aanhechting (34 , b).

Hd. ankoppeln. Iets vasthechten aan iets anders, dat

als bekend ondersteld wordt. Bepaaldelijk:

— Van dieren gezegd. Ze aan elkander binden , met

touwen het eene aan het andere vastmaken, doch zóó,

dat zij zich kunnen bewegen; samenbinden. || Het vee

aankoppelen. Zijn de honden al aangekoppeld (voor

de jacht) ?

— In het stoomwezen. Van werktuigen of deelen,

die door stoomkracht in beweging worden gebracht,

als de schepraderen, de waterschroef, de pomp, het

drijfwerk enz. Ze met een bewegend deel van het

stoomwerktuig verbinden, ten einde ze mede in be-

weging te brengen. || De schepraderen kunnen, naar

believen, te zamen of elk afzonderlijk worden aan-

gekoppeld.

Afl. Aankoppeling.

AANKOPPEN, bedr. zw. ww., met hebben-,

kopie aan, heeft aangekopt. Van Kop en het bijw.

Aan in den zin van aanhechting (34, b). Hd. an-

köpfen. Speldenmakersterm. De schacht eener speld

aan den kop of knop verbinden (die bij deze bewer-

king tevens zijne bolvormige gedaante bekomt). || Het

aankoppen der spelden geschiedt met de wip.

AANKORSTEN, onz. zw. ww., met zijn:

korstte aan, is aangekorst. Uit Korsten, d. i. tot

eene korst worden, en het bijw. Aan in den zin van

aanhechting (34, b).

1) Eigeulijk. Tot eene korst worden en zóó zich

aan iets vasthechten; zich als eene korst aanzetten.

|| Zout water korst in de stoomketels aan. Een
middel om het aankorsten te voorkomen.

2) Oneigenlijk, met verwisseling van het subject,

ook van het werktuig of het deel gezegd , waaraan de

korst zich vasthecht. Met eene korst bedekt worden.

|| De pijpen van dezen stoomketel beginnen erg aan

te korsten. Zijn de watergangen ook aangekorst?

Afl. Aankorsting.

AANKORSTING, znw. vr., mv. -korstin-

gen. Van Aankorsten.

1) De daad van aankorsten. Het zich vasthechten

als eene korst. || Het is noodzakelijk de stoomketels

dikwijls door te blazen, om de aankorsting te voor-

komen.

2) Het gewrocht van aankorsten. Het aangekorste

;

de zoutlaag, die zich als eene zeer harde korst vast-

zet in de watergangen of aan den buitenkant der

vlampijpen van stoomketels , waarin geruimen tijd met

zout water gewerkt is.
j
Men moet den ketel schoon-

maken en de aankorsting uithakken.

AANKRAMMEN , bedr. zw. ww., met heb-

ben: kramde aan, heeft aangekramd. Uit -Krammen
en het bijw. Aan in den zin van aanhechting (34 , b).

1) Door krammen of kramwerk aan iets anders, dat

als bekend ondersteld wordt, bevestigen. || Eene melk-

kan met aangekramd oor.

2) Scheepsterm. Van de zeilen gezegd. Ze met kabel-

garens aan de daarvoor bestemde leiders aanslaan.

|| De zeilen aankramnien.
— Aanni. De uitdrukking, ofschoon als technische

term gebruikelijk, is tegenwoordig zeer oneigenaardig,

en met den aard der handeling niet meer overeenkom-

stig. Zij vindt hare verklaring in het gebruik van

vroegeren tijd , toen de razeilen met kabelgarens vast-

gehecht werden aan ijzeren krammen, die bovenop

in de raas waren geslagen. Later heeft men die kram-

men vervangen door touwen (leiders of geleiders)

,

stijf langs de ra gespannen en hier en daar met kram-

men bevestigd; aan welke leiders nu het zeil met ka-

belgarens wordt vastgemaakt. Maar al is de zaak ver-

anderd, de naam bleef dezelfde, en men spreekt nog

altijd van aankramnien, al wordt het zeil niet meer aan

krammen, maar aan louwen (leiders) aangeslagen.

Afl. Aankramming.

AANKRIJGEN, bedr. st. ww. der 5ue kl.,

met hebben: kreeg aan, kregen aan, heeft aange-

kregen. Uit Krijgen en het bijw. Aan, beide in ver-

schillende opvattingen. Hd. aniriegen.

I) Krijgen in den zin van ontvangen.

1) Aan in den zin van aan het lijf (28, a). Met
kleedingstukken , sieraden enz. als voorwerp. Als klee-

ding of opschik ontvangen. Verg. Aanhebeen, 1 , a).

|| Moeder, krijg ik morgen mijn nieuwe jurkje aan?

De jongeheer had een rok aangekregen. — De eer-

lykste . . . knaap , die ooit een livreirok aankreeg

,

Leev. 4, 91. Al de wandelaars hadden bruine, geele

of gestreepte pantalons aangekregen, beets, C'am.

Obsc. 59.

2) Aan in den zin van figuurlijke aanhechting

(34 , b ). Op zijne rekening aangeschreven krijgen ; vooral

in het spel. Verg. Aanhebben, 1, b). || Een appèl

aankrijgen. Hoeveel punten hebt ge aangekregen? De
knaap heeft op school eene nota aangekregen.

3) Aan in den zin van richting naar zich toe

(34, d). Van een kleinhandelaar gezegd. Ten verkoop

ontvangen. || Nieuwen haring aankrijgen. Hij heeft

dezen morgen versche oesters aangekregen.

II) Krijgen in den zin van gedaan krijgen, zijn

oogmerk bereiken.

1) Aan in den zin van aan het lijf (28, a). Met
kleedingstukken, sieraden enz. als voorwerp. Aan zijn

eigen of eens anders lijf doen, t. w. met inspanning,

omdat het moeilijk gaat; er in slagen om een klee-

dingstuk enz. aan te doen; dit gedaan krijgen. || Mijne

jas zal u te nauw zijn, ge zult ze nooit aankrijgen.

Hebt gij uwe nieuwe handschoenen eindelijk aange-

kregen ? De meid kan het kind de kousen niet aankrijgen.

Ofschoon hy, met zijn exteroogen , menigmaal
Zijn laars niet aan kan krijgen.

Schoolm. 129.

2) Aan in den zin van aan het branden (28, e).

Van voorwerpen, die bestemd zijn om te branden. Er
in slagen om ze vuur te doen vatten; aan het bran-

den krijgen. || Ik kan de lamp niet aankrijgen, de

olie is bevroren. De kachel wil van daag niet trek-

ken; de meid kan ze niet aankrijgen.
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AANKRIJTEN, bedr. st w. der 5de kl.,

met hebben : kreet aan , kreten aan , heeft aange-

kreten. Uit Krijten, in de oude en nieuwe opvatting

des woords , en het bijw. Aan in den zin van richting

naar het doel (34, h).

1) Krijten in de oude opvatting van schreeuwen,

een kreet slaken. Een kreet tegen iemand slaken

,

hem met een kreet aanroepen. — Van Oedipus, die

Jocaste ziet „ hangen aen een' koort geknoopt ," zegt de

dichter:

tiy krijt

Haer schricküjck aen , met opgespalckte blieken.

vomjel 8, 727 vlg.

2) Krijten in de nieuwe opvatting van klagend

schreien. Een klagend geschrei tegen iemand aanheffen

,

hem krijtend als 't ware aanroepen. Verg. Aanschreien.

|| Het arme wicht kreet zijne moeder aan.

AANKRTJIEN, bedr. en onz. ww., met heb-

ben en zijn; eigenlijk sterk van de 6de kl.: krooi

aan , h-ooien aan , heeft en is aangekrooien ; doch

veelal zwak gebezigd : kruide aan , heeft en is aan-

gekruid. Uit Kruien en het bijw. Jan , beide in ver-

schillende opvattingen.

I Bedr. Kruien in de beteekenis van met den

kruiwagen vervoeren. Hulpw. nebben.

1) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Door kruien aan eene bepaalde plaats bren-

gen, met kruiwagens aanvoeren. || Men was druk bezig

met zand aan te kruien. Er zal nog vrij wat aange-

kruid moeten worden.

— Sjn. Zie Aanbrengen, I, 1).

2) Aan in den zin van voortgang (34,y). Met
verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

Voortgang maken of zich haasten met kruien , sneller

kruien. || Krui wat aan! er is nog vrij wat te doen.

II) Onz. Kruien in de beteekenis van door den

stroom voortgestuwd worden en op elkander schuiven ,

van ijsschotsen gezegd; Aan in den zin van nadering

(34, g). Hulpw. sijn. Kruiend naderen, komen aan-

drijven in opeenschuivende schotsen. || Het ijs kruit

dreigend aan. Het schip raakte tusschen den wal en de

aankruiende ijsschotsen beklemd.

Afl. Aankruiing.

AANKRUIPEN, onz. en bedr. st. ww. der
6de kl., met zijn en hebben: kroop aan, kropen aan,

is en heeft aangekropen. Uit Kruipen en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen.

I) Onz. Aan in den zin van nadering (34, g).
Hulpw. zijn. Kruipend naderen. || Daar komt het

lieve kind aangekropen. De slang kwam aankruipen.

Daar kroop wat gedrogteüjks aan.

LCL0F9 , Ged. 112.

II) Bedr. Aan inden zin van aanraking (34 , a).

Hulpw. hebben. Kruipend aanraken, tegen iemand

aankruipen (in debet. I) en zich tegen hem aandruk-

ken || De hond kroop van angst zijnen meester aan.

De jongen kropen terstond hunne moeder weder aan.

De bedclares had een kind bij zich , dat haar van

koude aankroop.

AANKUIEREN, onz. zw. ww., met zijn:

kuierde aan , is aangekuierd. Uit Kuieren en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Kuierend

naderen, op zijn gemak wandelend aankomen. || Wij

zaten hem met ongeduld te wachten ; daar kwam hij

bedaard aan kuieren {of — aangeknierd).

AANKUNNEN, bedr. en onz. onreg. ww.,

met hebben: kan aan, kunnen aan, konde of kon

aan , konden aan , heeft aangekund. Uit Kunnen en

het bijw. Aan in verschillende opvattingen. Gemeen-
zame elliptische uitdrukking, die de aanvulling onder-

stelt van het weggelatene, dat men uit den zin of

de omstandigheden moet kramen opmaken. Verg. Aan-
durven, Aanhoeven, Aanmoeten en Aanmogen.

1. Bedrijvend.

I) Aan in den zin van aanraking (34, a).

1) Met een persoon als voorwerp. De kracht heb-

ben om iemand met goed gevolg aan te tasten of te

bestrijden, hetzij in lichamelijken hetzij in geestelijken

strijd; tegen hem bestand zijn, hem overmogen. Eigen-

lijk: hem kunnen aantasten, aanvallen. || Iemand
aankunnen. In het worstelen kunt ge hem best aan.

Hij kon dat pootige wijf niet aan. Niet met de han-

den , maar met den mond kan hij hem aan. Al meent

A , dat hij een heele bol in het rekenen is , B kan

hem best aan. — Zij denkt zeker, Keetje is een on-

nozel meisjen, die ik wel aankan, Wildsch. 3, 246.

Had ik u aangekend {volksuitspraak voor aangekund),

ik zou u menigmaal geklopt hebben, Leev. 6, 285.

2) Met eene zaak als voorwerp.

0) Sterk genoeg zijn om eene zaak te ondernemen,

voor eene taak berekend zijn. Eigenlijk: ze met goed

gevolg kunnen aanpakken, aanvaarden. || Het werk

is zwaar, maar hij kan het wel aan. Eene taak, die

hij niet alleen aandorst, maar ook aankon.

b) In bijzondere toepassing, van spijs of drank. In

staat zijn om (eene zekere hoeveelheid) op te eten of

op te drinken. Eigenlijk: ze met goed gevolg kunnen
aanvatten, om ze te gebruiken. || Ik kan zoo'ngroote

portie niet aan. Kimt ge nog een baarsje aan? Zouden

we nog een fleschje aankunnen? Hij kan wat aan!

c) Bij uitbreiding der vorige beteekenis. In staat

zijn om (eene hoeveelheid geld) te verteren; die noo-

dig hebben voor het levensgenot waaraan men zich

gewend heeft. || Hij is wel rijk, maar hij kan ook

heel nat aan. Hoeveel zou hij jaarlijks wel aankunnen?

II) Aan in den zin van aan het lijf (28, a). Met
een persoon als onderwerp en de benaming van een

kleedingstuk als voorwerp. Het aan het lijf of aan

een lid kunnen trekken, kunnen aandoen. || Die

laarzen kan ik niet meer aan ; zij zijn te nauw ge-

worden. Die jas kunt ge nog wel aan, al zit ze

niet wijd.

— Bij uitbreiding. Gevoeglijk kunnen aandoen, met
fatsoen kunnen dragen, kunnen aanhebben; inzonder-

heid ontkennend , of met het bijdenkbeeld dat het fatsoen

het ternauwernood veroorlooft. j| Die handschoenen

kan ik niet meer aan ; zij zijn gescheurd. Die jas

kunt ge nog wel aan, al is ze wat kaal. Zou ik dat

vest nog aankunnen?

II. Onzedig.

1) Aan in den zin van aan hel lijf (28 , a). Met

een kleedingstuk als onderwerp, Aan het lijf of aan

een lid kunnen getrokken worden ,
geschikt zijn om

te worden aangedaan. || Die laarzen zijn nat, en

knnncn niet aan. Dat kieltje kan niet meer aan; het

kind is er uit gegroeid. Had het oude nog aangekund

,

dan had ik geen nieuw gekocht.

— Bij uitbreiding. Gevoeglijk gedragen kunnen

worden; verg. bedr. II). || Die versleten jas kan

niet meer aan. Kan die kale rok nog aan? Die oude

laarzen kunnen van daag nog wel aan.

2) Aan in den zin van aan het branden (28, e).

Met een voorwerp , dat bestemd is om te branden

,

als onderwerp. Aan het branden gebracht kunnen

worden. |
De lamp is ontdooid; nu kan ze wel aan

(-gestoken worden). De kachel kan niet aan (-gelegd

worden); het zal rooken.

AANKWAKKEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: kwakte aan, heeft aangekwakt. Uit Kwakken
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en het bijw. Aan in den zin van aanhechting (34 , b).

Eigenlijk: Iets aan iets anders bevestigen door het er

tegen aan te kwakken, met een kwak tegen aan te

werpen , zoodat bet blijft zitten j doch meest in over-
drachtelijken zin gebezigd, van stoffen die uitwendig
op iets anders worden aangebracht, voor: Onachtzaam
of slordig aanbrengen.

|| Noemt gij dat doek met
aangekwakte verf eene schilderij

!

Afl. Aankwakkïng.

AANKWEEK, znw. m., zonder mv. Van
Aankweeken. De daad van aankweeken; hetzelfde als

Aankweeking: zie ald. Verg. Aanbouw, Aunphmt

,

enz. Meest in den eigenlijken zin ; alleen bij dichters

ook figuurlijk gebezigd.

1) Eigenlijk. Het aankweeken, de aankweeking ; van
boomen en planten, jj De aankweek van uitheemsche
gewassen. Die grond is niet geschikt voor den aan-
kweek van tulpen.

2) Figuurlijk', in dichterlijke taal. De ontwikkeling,
versterking, van geestelijke of zedelijke hoedanigheden

,

neigingen enz. — „Zoo moge," zegt de dichter,

De volksgeest klimmen, ieder prikkelen
Tot aenkweek dier gewyde vonk.

v. DOYSE, Vod. Poèzu 8, ISO.

AANKWEEKELING, gemeensl. znw., (doch
in de bet. 1 alleen m.), mv. -kweekelingen. Van Aan-
kweeken.

1) Jonge boom of plant, die aangekweekt wordt.
Verg. Enteling en Poteling.

|| Een fraai appelboompje

,

een aankweekeling van deu tuinier X.

2) Jong persoon, die voor zijne bestemming opge-
kweekt of opgeleid wordt; meer gewoonlijk kweekeling
geheeten, doch met dit verschil, dat met aankweekeling
het bijdenkbeeld van jeugd en onervarenheid gepaard
gaat.

|| Hij is nog maar een aankweekeling, een on-
geoefende knaap.

AANKWEEKEN, bedr. zw. ww., met heb-
ben: kweekte aan, heeft aangekweekt. Uit Kwee-
ken en het bijw. Aan in den zin van bereiking van
den normalen toestand (34, f).

1) Eigenlijk, van jouge boomen of planten. Ze door
kweeken tot deu volwassen toestand brengen. || Boo-
men, planten, bloemen aankweeken. Dezen pruime-
boom heb ik zelf aangekweekt.

Dewijl zy (de ion) 't al verlicht , on , vroegh en 'savonts spa,
Wat leven zoeckt verquickt , en aonqueeckt uil gena.

vondel 7, 621.

De lente tooit al 't land in nieuwe prnHlgewsK'n,
En kweekt gebloemte en loof voor d'Uverw aar aan.

V. MEUKEN, (remt. 440.

— Syn. Aankweeken , Aanplanten, Aanpoten, Aan-
telen. — Voor zooverre deze woorden synon. zijn,

komen zij daarin overeen , dat zij werkzaamheden
beteekenen, die de vermeerdering van gewassen ten

doel hebben. — Aanpoten en aanplanten drukken
eigenlijk niet meer uit dan het allereerste werk, het

in den grond brengen van hetgeen ontkiemen of ver-

der opgroeien moet; of men er later nog zorg aan
besteedt en slaagt, wordt geheel in het midden gela-

ten. Onderling verschillen zij als poten en planten.

Aanpoten wordt gezegd van grootere zaden (eikels,

boonen enz.) of knolwortels (als aardappelen), die

men één voor één in den grond steekt en vervolgens
met aarde overdekt; aanplanten van jonge plantjes

of stekjes, die men met het ondereinde in den grond
brengt. — Aankweeken en aantelen omvatten de

gansche reeks der werkzaamheden , vereischt om de planten

of boomen den vollen wasdom te doen bereiken. Aan-
telen duidt dit aan zonder eenig bijbegrip, het ziet

slechts op het oogmerk; doch aankweeken wijst op de

zorg, die men ter bereiking van het doel aanwendt,
en onderstelt meer kennis en ervaring dan aantelen.

Ofschoon men veel aardappelen aangepoot en veel
kool aangeplant had , de oogst was schraal. Sedert
de ziekte in de aardappelen afgenomen is , wordt
deze vrucht weder in overvloed aangeleeld. Deze
bloemist legt zich bijzonder toe op het aankweeken
van tulpen en hyacinthen.

2) Figuurlijk.

a) Van een persoon. Hem voor eene betrekking,
een beroep enz. bekwaam of geschikt maken, tot de
vereischte bekwaamheid brengen, opleiden. || Hij heeft

reeds verscheidene bekwame onderwijzers aangekweekt.
Die school kweekt uitstekende schilders aan.

b) Van geestelijke of zedelijke hoedanigheden, ver-

mogens, neigingen, betrekkingen enz.; van alles, in

ó.-n woord , wat vergeleken wordt met eene plant

,

die zich ontwikkelt en opgroeit. Ze met zorg ontwikke-
len en doen toenemen, versterken, uitbreiden. j| Eene
deugd, eene ondeugd, een talent aankweeken. Goede nei-

gingen aankweeken. Gij moet de vriendschap van dien

braven jongeliug trachten aan tekweeken.— De schoonste

en aangenaamste talenten, aangekweekt door eene op-
voeding, welke deezen volmaakt heeft, Wildsch. 1,
129. Dat gy inwendig de zaaden van geestelyken hoog-
moed aankweekte, Leev. 6, 227. Op zijne geboorte-

plaats was er weinig gelegenheid om deze gaven aan
te kweeken, v. d. palm, Red. 3, 43.

Om in mijn hart de liefde-vlam te ontsteken,

En aan te kweeken.
V. ALPHEN 1 , 249.

Deez' arbeid doet de konsten bloeien,

En kweekt do Weetenschappen aan.

stijl, Mengelp. 37.

Gij kweekt de kiemen aan , u ingestort van boven.

TOLLENS 6, 141.

Afl. Aankweek, aankweekeling, aankweeker

( -kweekster ) , aankweeking.

AANKWEEKING , znw. vr., zonder mv. Van
Aankweeken. De daad van aankweeken. Het aankweeken,

in de verschillende opvattingen van het woord : zie ald.

1 ) Eigenlijk. || De aankweeking der tropische ge-

wassen vereischt in ons klimaat veel zorg.

2) Figuurlijk.

a) Opleiding. || Die onderwijzer heeft zijne school

ingericht voor de aankweeking van adspirant-cadets.

b) Ontwikkeling, versterking, bevordering. || Hij

had hem de aankweeking dier goede hoedanigheden

aanbevolen. — Menschen die elkander alleen ter aan-

kweking van goede kennis .... op hun zondags zien

,

Wildsch. 4, 109.

AANKWIKKEN, onz. zw. ww., met zijn:

kwikte aan , is aangekwikt. Van het oude bnw. Kwik ,

levend, levendig, en het bijw. Aan in den zin van

toeneming (34, /). Verg. Opkwikken en Verkwikken.

Levendiger worden , verlevendigen. Thans verouderd.

|| Zvnde de verbittering dus aangequikt, hooft,
N. Ê. 287.

AANKWIKKEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: kwikte aan, heeft aangekwikt. Van het znw.

Kwik, kwikzilver, en het bijw. Aan in verschillende

opvattingen.

1) Aan in den zin van aanraking (34, a). Van
metalen , inzonderheid van goud en zilver. Eigenlijk

:

het metaal met kwik in aanraking brengen; d. i. aan

de oppervlakte eene verbinding van het metaal met

kwik voortbrengen. Oude term uit de goudsmederij en

toetskunst. Zie chomel 9. Thans bezigt men het

vreemde woord Amalgameeren , doch voor sommige

bewerkingen is nog Verkwikken in gebruik: zie ald.

2) Aan in den zin van aanvulling van het ont-

brekende (34, f). Van voorwerpen, die met kwik-

zilver bewerkt worden , b. v. bij het verfoelièn van

spiegels, het vergulden in het vuur, enz. Door nadere
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bedekking met kwik de plaateen , waar het vroeger

niet goed gevat heeft, bijwerken en zoodoende het

ontbrekende in de bewerking aanvullen. || De foelie

van dezen spiegel heeft niet overal goed gevat: hij

moet nog wat aangekwikt worden.

Afl. AankwikHng.
AANKWISPELEN, onz. en bedr. zw.wv,

,

met zijn en hebben: kwispelde aan, is en heeft aan-
gehoispeld Uit Kwispelen en het bijw. Jan in ver-

schillende opvattingen.

I) Onz. Aan in den zin van nadering (34, g).
Hulpw. zijn. Kwispelstaartend naderen. || Daar komt
het vriendelijke diertje aaukwispelen.

II) Bedr. Aan in den zin van aanraking ( 34 , u

)

Met den staart kwispelend licfkoozen.

De berghleeuw quispelde hem aen met lijnen staert.

En locgh den meester toe.

vowdel 6, 224.

Terwijl de leeuwen hem aenkwispelen en lickcn.

10, 20.

( ran vollen , leeuwen en beren ) Zy vleien vast , en koomen
De macts geleiden , en aenquisplen met den staert.

vof.DEL , Unil. Melam. hl. 439.

AANKWISPELSTAARTEN , unz. en

bedr. zw. ww., met zijn en hebben: kwispelstanrtte

aan, is en heeft aangekwupelsiaart ; doch het deelw.

klinkt onbevallig en is niet aan te bevelen. Hetzelfde

als Aankwispelen: zie ald. Als bedr. ww., voor kms-
pelstaartend liefkoozeu , vindt men het bij vondel
gebezigd van Jupiter in de gedaante van een stier,

door Europa minzaam bejegend

:

Hy quispelstaert haer aen, en springt in 't groen heel blijde.

Orid. Melam. bl. 65.

AANLACHEN, bedr. st. ww. der *1« kl.,

met hebben : leeg aan , toegen aan , heeft aangelachen ,

doch thans in den verl. tijd zwak gebezigd : lachte

aan , ofschoon loeg en loegen bij dichters nog wel

gebruikt worden. Uit Lachen en het bijw. Aan in

den zin van richting naar het doel (34, h). Hd.

anlachen.

1) Eigenlijk, van personen of bij persoonsverbeel-

ding. Lachen met het aangezicht naar iemand ge-

keerd, hem vriendelijk lachend aanzien. || Zy lacht

Jetje vriendlyk aan, Leev. 2, 32. Dat bcminlyk

wichtje, 't welk zy, terwyl het haar aanlacht, be-

schouwt, 8, 335. Gij moest tooncn welk een bemind

Heertjen gij waart, en hoe het fortuin u aanlachte,

Wiidsch. 2, 287.

Zy scheen hem hierop aen te lachen , en bescheen
tl> in onder 't lachen met zou minnelijcke loncken,

Dat d' oogen zijne borst al heimelijck ontvoncken
Met eenen zoeten brant.

TOSDEL 7, 860.

De kintsche Tyt loeg ieder vrolyk aen,

En xwaeide nogh geen zelssen met zyn handen.

eOOT 1 , 308.

Zoo 'k u niet mag beminnen
.

Waarom lacht gij mij aan ?

BELLAXY 297.

Dat oog, waar uil de liefde elk aanloeg, zacht en teeder.

hblhers, Sag. Ged. 2, 63.

De lieve zon lacbt bloem en plant

Van boer en koning aan.

TOLLENS 3 , 178.

2) Overdrachtelijk, van levenlooze dingen. Zich

aan iemand als bekoorlijk of begeerlijk vertoonen

,

hem bekoren. || Het goud, de roem lacht hem aan.

Zij kon niet besluiten om in de stad te blijven; het

landleven lachte haar te zeer aan. — Hoe zeer ons

dan de weereld aenlacht, laet haerc liefde in ons niet

gemetaelt zijn, de bbune, Bank. 2, 88. Velen dezer

hoogten prykten met acnlachcndc Villa's of lusthoven

,

toNsciENCE, Hlodw. en Cloth. 1, 44.

Hoe schoon word gindsche berg met purpren gloed bestraald

Al 't landschap lagcht ons aan.

v. winter , Jaarg. 20.

Wie irraak in 't leed bemint, onze Afgrond lacht hem aan.

Zy Is 't dit* wreken durft, al zou zy zelv' vergaan.

BILD. 2 , 385.

Wat al lauwren lachten me aan

In het schoon verschiet'

TOLLBNS 6, 50.

Haast lacht de rust ons aan.

DAUTZRNBBRQ , Ged. 60.

( Keur van voorbeelden der beide beteekenissen , uit

andere dichters, vindt men aangehaald bij hutd.
Proeve 3, 326 vlgg.).

*>n. Aanlachen, Toelachen. — Beide beteekenen

in den grond hetzelfde: toe drukt alleen dr richting

(de figuurlijke beweging) naar het voorwerp sterker

uit dan aan. Toelachen is dus iets krachtiger dan

aanlachen In den eigenlijken zin van personen gebe-

zigd
, geeft het steeds opzet te kennen ; aanlachen

onderstelt dat niet, en kan zelfs min of meer onbe-

wust geschieden. Eene lieve schoone lacht haren be-

minde vriendelijk toe , maar van een onnoozel wicht zegt

men dat het bekende personen aanlacht. Als VONDEL
verhaalt hoe Narcissus, in de bron zijn beeld aan-

schouwende , aan zijne verliefdheid lucht geeft , laat

hij niet fijnen tact hem zeggen

:

Lach ik u toe , gy lacht

Mv weder aen.

(Mi. Melam. bl. 85.

= Ongewoon , ofschoon niet strijdig met den aard

der taal, is het gebruik van Aanlachen , dat feitii

zich veroorloofd heeft. Hij bezigt het als bedr. ww.,

met de benaming van een gevoel of cenc gewaarwor-

ding als object ; aan dan genomen in den zin van

figuurlijke aanhechting (34, b). Iemand iets aan-

lachen , dat gevoel of die gewaarwording bij hem ver-

wekken dour hem aan- of toe te lachen.

Mi) lagehte u levensvreugd met ieder lagchjen aan.

Graf 98.

AANLANDEN, onz. zw. ww., met gijn;

landde aan, is aangeland. Uit Landen en het bijw.

Aan ui den zin van bereiking van eene plaats (34 , e).

IM. anlanden en anlunden.

1) Eigenlijk, van schepen of opvarende personen.

&an land varen, land bereiken, voor den wul komen.

||
De .eliepen /ij ii aangeland. Wij zijn heden gelukkig

in de haven aangeland.

De Vloot was aengelandt , eer 'smergens Bonn ontstack.

HOYQBNS 1 , 506.

Aan verre kusten aan te landen.

spandaw 3, 175.

— In de zeevaart. Ergens te recht komen en na

het doorstaan van gevaren en vermoeienissen een rust-

punt vinden
|| Na veel misleiding van stroom landden

wij aan op Martinique.

— Zegsw. In de huwelijkshaven aanlanden, tot

een huwelijk kumen. || Ik hoop maar, dat zy met

zo veel achting, als zy verdient, in de Huwlyks
haven zal aanlanden, Burg. 106.

— Syn. Aanlanden, Landen. — Het eerste is

aan of bij het land komen , het tweede op het land.

Een schip landt aan , als het in de haven komt ; de

opvarende personen landen aan , als zij met het schip

voor den wal komen. Maar landen wordt alleen van

personen gezegd: het beteekent het verlaten van het

schip (ii Int Intreden van den vasten wal Men moet

eerst aanlanden, om vervolgens te kunnen landen.

Landt de vijand in eene uwer havens aan , misschien

kunt (.'ij hem nog verhinderen te landen.

'I i Overdrachtelijk , van personen. Ergens te recht

komen , met zinspeling op de hoedanigheid van de
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plaats waar, of van den toestand waarin men komt.

Figuurlijke opvatting der voorgaande beteekenis. || Hij

is daar goed aangeland. — Hoe het bykwam , dat

zy zo gelukkig hier zyn aangeland, Slank. 1, 44.

Zy landen in de andere waereld zo onhandig en on-

geleerd aan , dat het een schande is , 1 , 127. Zoo waar-

achtig een ieder, die het Euangelium van Christus

ongehoorzaam is, in eene plaats zal aanlanden, waar

weeninge zal zijn en knarsinge der tanden, borger,
Leerr. 1, 269. Ik, die hier als een vreemde trekvo-

gel hen aangeland, v. lennep , Rom. 10, 210.

— Syn. Aanlanden, Aanbelanden , Belanden. —
Aanlanden geeft te kennen , dat men het doel der reis

bereikt, of althans, na voorafgegane onzekerheid, een

rustpunt of een vast verblijf vindt, hetzij dan goed

of kwaad. Aan de beide andere woorden is het bij -

denkbeeld van toeval verbonden; zij beteekenen het

bereiken eener plaats na eene reis of omzwerving zon-

der vooraf berekend plan. Onderling verschillen zij

als aankomen aan eene plaats en komen aan eene

plaats. Aanbelanden beslist niet, of het verblijf van

langen of korten duur zal wezen; belanden onderstelt

altijd , dat men eenigen tijd ter plaatse vertoeft of wel

er zich voor goed vestigt. Van een ongedurig mensch ,

wiens spoor men kwijt is, vraagt men: waar mag hij

nu aanbeland zijn ? Men spreekt van een gelukzoeker,

die hier onlangs aanbeland is , en nu naar de Oost

wil. Maar men verneemt, dat een huisvader met zijn

gezin in Amerika beland is en zich daar gevestigd

heelt; eu schrijft hem: gij zijt daar goed beland, ik

raad u daar te blijven.

Afl. Aanlanding.

AANLANDIG, bnw., zonder trapp. v. vergel.,

om de absolute beteekenis. Rechtstreeks gevormd van

de uitdrukking Aan land in de oude opvatting van

naar land, waarin namelijk aan de richting eener

beweging aanduidde, en dus de beteekenis bad van tot

of naar. Zie Aan , voorz., begin en § 19, en Mnl.

Wdb. op Aen (voorz. II, 1 , en bijw. 1, d), en

verg., wat den vorm des woords betreft , uithuizig, uit-

landig en afhandig. Zeeterm, van den wind gezegd.

Naar het land toe gericht, in de richtingvan het land

waaiende. Het tegenovergestelde van Aflandig. || De

wind is aanlandig , waait landwaarts.

AANLANDING, znw. vr., mv. -landingen.

Van Aanlanden. Hd. anlandung en anlandung. De

daad van aanlandm, het aanlanden, in den eigenlijken

zin (1) genomen; dus het voor den wal komen van

schepen. Verschillende van Landing, d. i. het aan

wal komen van zeesoldaten. || Dat het mirakuleu van

stormen en van ouweeder waaren , die . . . hunne zee-

kusten voor een aanlanding beschermden, brandt,
De Ruiter 767.

AANLANGEN, bedr. zw. ww., met hebben:

langde aan, heeft aangelangd. Van Langen, d. i.

in de lengte uitstrekken, reiken, en het bijw. Aan
in den zin van bereiking van het doel (34, e). Het

Hd. anlangen is geheel verschillend van beteekenis.

Iemand iets aanlangen, hem iets aanreiken of aan-

geven , dat zich buiten zijn bereik bevindt , het hem
in de handen geven. || Lang mij mijne pijp eens aan.

Och , wilt ge mij die schaal eens aanlangen? — Ei

lieve, lang mij dien beker malvesey aan, Mevr. bosb.-

touss. Leic. Vr. 2, 48.

Die eer aen 's konings di6ch de spijs pleegh aen te langen.

vondel 3, '247.

G. Ik geef u mijn rapier. . .

.

D. Lang aen dan.
KRUL , Pamp. Wereld. , 3 , 320.

Afl. Aanlanger.

AANLANGER, znw. m., mv. -langers. Van

Aanlangen. In 't algemeen Degeen die aanlangt. In

"t bijzonder, in de werktuigknnde. Een werktuig, deel

uitmakende van de muntpers, dat de muntplaatjes

naar den onderstempel overbrengt en daarop nederlegt

(ze als 't ware aanlangt), om gestempeld te worden.

Ook Handje genaamd. || De werkman, die den aan-

langer van muntplaatjes voorziet.

AANLAPPEN, bedr. zw. ww,, met hebben:

lapte aan , heeft aangelapt. Uit Lappen en het bijw.

Aan in den zin van aanhechting (34, b ). Hd. an-

lappen.

1) Eigenlijk. Iets door lappen aan iets anders ver-

binden, met een lap aanhechten.
|
Laarzen met aan-

gelapte toonen.

2) Overdrachtelijk. Iets aan iets anders verbinden

"f toevoegen op eene bloot uiterlijke wijze, zonder

innerhjken samenhang ; met het bijdenkbeeld dat de

vereeniging vreemdsoortig en ongepast is. ||
Dat ver-

bruid potzig raengzel en dat comique strydige tusschen

elks natuurlyk gelaat en dat aangelapte deftige , dat elk

van hen meende te moeten aanneemen , Leev. 6 , 242.

AANLASSCHEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: laschte aan, heeft aangelascht. Uit Lasschen

en het bijw. Aan in den zin van aanhechting (34 , b).

Door middel van lasschen aan iets aanhechten; ver-

binden door eene der bewerkingen , die onder den naam
van lasschen begrepen worden en naar gelang van den

aard der voorwerpen verschillen. Zie Lasschen. || Die

baan uwer vlag is zeker nieuw aangelascht; zij is veel

helderder van kleur. De smid moet aan deze schop

een nieuw blad aanlasschen. Het aangelaschte eind van

dezen balk is losgegaan.

xviidc e. Overdrachtelijk. In 't algemeen: Toe-

voegen aan iets, zoodat het daarmede een geheel uit-

maakt. || Zy lokken, onderweeghe, en lasschen zich

de geenen aan (voegen aan hunne bende toe) , die

dus lang noch naa bevel geluistert hadden , hooft
,

N. H. 453.

Afl. Aanlassching

.

AANLATEN , bedr. st. ww. der Sste kl., met

hebben: liet aan, heeft aangelaten. Uit Laten, toe-

laten, en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

Gemeenzame elliptische uitdrukking, waarbij men het

ontbrekende uit den zin of de omstandigheden moet

opmaken.

1) Aan in den zin van aan het lijf (28, a). Met
een kleedingstuk , sieraad enz. als voorwerp in den

4den nv. en eenen persoon in den 3uen , hetzij al of

niet uitgedrukt. Iemand een kleedingstuk enz. laten

«arehouden ; toelaten , dat het aan zijn lijf blyft.

|| Laat hem zijn kieltje maar aan ; daar is niet veel

aan te bederven. Men kon hem die natte kleeren niet

aanlaten. Laat de schoenen maar aan (l. w. aan den

persoon , van wien sprake is).

— "Wanneer geen bepaald persoon in den samen-

hang is aangewezen, wordt de persoon bedoeld, die

het onderwerp van den zin uitmaakt. Aanlaten staat

dan gelijk met Aanhouden; doch het laatste is ge-

bruikelijker en juister. || Ik zal de jas maar aanlaten;

ik moet toch straks weder uit.

2) Aan in den zin van aan het branden (28, e).

Van iets, dat brandt of iets brandends bevat. Laten

branden, toelaten, dat het aan het branden blijft.

|| Laat de kaars, het vuur aan. Laat den blaker maar

aan, ik moet hem gebruiken. Gij moet de kachel maar

aanlaten , want ik blijf niet lang uit.

3) Aan in den zin van nabijheid (34, k). Van

eene deur of een venster. Laten aanstaan, op eene

kier laten, niet geheel sluiten. ||
Laat de deur maar

aan; ik zal ze wel dicht doen. Hij heeft het venster

aangelaten ; het tocht hier.

AANLAVEEREN , onz. zw. ww., met zijn

en hebben: laveerde aan, is en heeft aangelaveerd.
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Uit Louteren en het bijw. Jan in verschillende op-

vattingen.

1 ) Jan in den zin van nadering (34 , g ). Hulpw. zijn

11 Eigenlijk, van zeilschepen en zeilbooten of de

personen die daarin varen. Lavecreüd naderen. || Daar

komt het trotsche vaartuig aanlaveeren. Terwijl wij

naar de kust aan laveerden.

4) Overdrachtelijk. Schertsend van een beschonkene

gezegd. Heen en weer zwaaiend naderen. || Daar
komt hij weer aanlaveeren.

2) Jan in den zin van voortgang (34, j). Hulpw.
hebben en zijn , naar gelang men de beweging als

eene handeling of als eene plaatsverandering beschouwt.

Laveerende goed vooruitkomen. || Met zulk een be-

kwaam stuurman aan het roer, laveerde het jachtje

goed aan.

AANIiEEREN , bedr. en onz. zw. ww., met
hebben en zijn: leerde aan, heeft en is aangeleerd.

I"it l.eeren en het bijw. Jan in verschillende opvat-

tingen. Het hd. anlehren heeft niet de beteekenis van

ditcere, maar van docere; anlernen is verschillend

gevormd.

I. Bedrijvend , met hebben.

1) Jan in den zin van figuurlijke richting naar

zich toe, met het bijdenkbeeld van vermeerdering van

bezitting (34, d). Door leeren zich eene kennis of

vaardigheid eigen maken, meestal met het begrip, dat

zij wordt toegevoegd aan kennis of vaardigheid, die

men reeds bezit. || Iets aanleereu. Iets spoedig , lang-

zaam aanleeren. Eene vreemde taal (bij zijne moeder-

taal) aanleeren. Gedurende zijn verblijf buitenslands

heeft hij twee vreemde talen aangeleerd. Voor die be-

trekking zal hij het Russisch moeten aanleeren. War-
moeziers behoorden nog een ambacht aan te leeren,

om ook des winters iets te kunnen verdienen. — Dat

spraak en taal tot ons meuschelijk wezen schijnen te

behooren ..., zoo dat zelfs het kind op den schoot

zijner moeder haar speleude aanleert, v. o. palm,
Red. 1 , 27. Denkbeelden van goed en kwaad . . .

raogt de jeugd uit die gedichten aanleeren, ceel, Ond.
en I'hant. 2C5.
— Het verl. deelw. aangeleerd beteekent eigenlijk:

Door aanleeren eigen geworden , en geldt als het te-

genovergestelde van aangeboren of ingeschapen. || Het

later aangeleerde verdringt soms vroeger verkregen

kennis. — Dan zag ik, dagt my, hoe haare jeug:lige

dartelheid door haare aangeleerde zedigheid bestraft

wierd, Blank. 2, 198.

2) Jan in den zin van voortgang (34, j). Met
verzwijging van het voorwcq», en dus als onz. gebe-

zigd. Voortgang maken met iets te leeren; zich in het

leeren van iets bevlijtigen. || De meester is thans over

hem tevreden; hij leert nu goed aan. Ge zijt weldra

zeventien jaar; ge moet wat aanleereo. Hoe is het,

hebt ge dit jaar wat beter aangeleerd'

xvnidr e. Ongebruikelijk , althans heden ten dage,
is aanleeren in den zin van onderwijzen (iets aan

iemand ) j leeren dan als docere opgevat , zoo als in

hd. anlehren. Men vindt het echter bij vroegere schrij-

vers gebezigd.
f|

Die smaak heeft u uwe vriendin zeer

zeker aangeleerd? Leen. 1, 382. Mynen beuzelagtigeu

smaak, die my aangeleerd, niet eigen was, 4, 104.

II. Onzijdig, met zijn.

Jan in den zin van voortgang (34, j). In kennis of

bekwaamheid vooruitgaan , vorderen ; een hoogeren trap

van kennis of bekwaamheid bereiken; als een gevolg

van aanleeren in de bet. bedr. 2). || Wat is hij in

korten tijd aangeleerd! Bij zijn laatste schoolbezoek

vond hij vooral de eerste klasse goed aangeleerd. Sedert

ik dien zanger de laatste maal heb gehoord, is hij

vrij wat aangeleerd.

Afl. Janleering (doch meer gebruikelijk is het

aanleeren).

AANLEG, znw. m., zonder mv. Van Janleg-
gen in verschillende opvattingen. Naar den vorm het

hd. anleg , maar in beteekenis overeenkomende met
anlage.

1) Abstract. De daad van aanleggen. Het aanleggen

in het algemeen.

a) Van vaartuigen, inzonderheid van vrachtschepen.
Het aanleggen, aan den wal leggen van een schip om
lading in te nemen; het in lading leggen. Zie Aan-
leggen, bedr. A, 2, d, en onz. A, 1). Bepaaldelijk

in de

— Zegsw. Janleg op stukgoederen, het in lading

leggen om verschillende vrachtgoederen in te nemen.

|| De bevrachtingen worden gedaan : 1°. . . 2°. Bij aanleg

op stukgoederen, wanneer een schipper, van een ieder

die zich daartoe aanbiedt, zoo vele goederen als hem
goeddunkt, ter iulading en vervoering aanneemt, W.
v. Kooph. a. 453.

b) Het aanleggen van schietgeweer (bedr. B, I).

|| De juistheid van het schot hangt vooral af van
den goeden aanleg.

c) Het aanleggen op een doel dat men zoekt te be-

reiken (bedr. B, II, 1), dus Oogmerk, bedoeling;

waarvoor echter Toeleg meer gebruikelijk is. || Zij

wist zijnen aanleg te verijdelen, zoodra zij dien be-

merkte.

d) Het aanleggen van zaken , de uitvoering van die

verschillende werken, waarop het ww. aanleggen toe-

passelijk is (bedr. B, II, 2, a en b). || Men besloot

nog vóór den winter met den aanleg van het plantsoen
te beginnen. Gelden, bestemd voor den aanleg van
spoorwegen. De kromming van den dijk werd voor
den aanleg eener schans gekozen.

e ) Rechtstcrm. Van Janleggen in den aldaar vermel-
den zin van te laste leggen, aantijgen (bedr. C). Jan-
leg was dus oorspr. beschuldiging of, in burgerlijke

rechtsvordering
, gerechtelijke vordering , eisch. Bij

KIL. Jclio , accusatio. Verg. Mnl. Wdb. op Aex-
LECH. Thans alleen nog gebruikelijk in de uitdrukking— JCerste aanleg, de behandeling eener rechtszaak
voor den eersten rechter, in tegenstelling van de be-
handeling in hooger beroep; eerste instantie.

|| De
arrondissements-regtbanken zullen in eersten aanleg ken-
nis nemen van enz.. Wet op de R. Org. a. 53. Regt
doende in eersten aanleg, W. v. B. Rechtsv., Opschr.
v. B.l, T. 3. Het vonnis van eersten aanleg, a. 348.
Indien de zaak in eersten aanleg is aanhangig gemaakt
door enz., W. v. Strafc. a. 251. De beklaagde kan
in hooger beroep tot geene zwaardere straf worden
verwezen , dan waartoe hij in eersten aanleg is veroor-
deeld , a. 250.

— Rechtbank van eersten aanleg, vóór 1838 de

benaming van hetgeen thans Jrrondissements-Recht-
bank heet, waar de rechtszaken het eerst werden aan-

gebracht.

— Animi. Onjuist is de uitdrukking de aanleg
van een rechtsgeding , voor het beginnen van een pro-
ces, die men o. a. gebezigd vindt in de Manier van
proc. in civ. zaken van 1799, waar het opschrift van
Titel I luidde : „ Algemeene bepaalingen betreffende

den aanleg der twistgedingen." Men ontleende die

uitdrukking aan de zegsw. eenproces aanleggen, waarin
aanleggen niet in den echten zin van exschen, maar
door misverstand voor beginnen te maken werd opgevat.

De aanleg van een proces zou letterlijk de eisch van
een proces beteekenen, en is dus ongerijmd. Zie verder

het aangemerkte bij Aanleggen, bedr. C).

2) In concrete opvatting.
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a) De wijze, waarop iets aangelegd is.

a) Eigenlijk, van zaken. De wijze, waarop eene

zaak is aangelegd , d. i. ontworpen , ingericht of tot

een begin van uitvoering gebracht. || In alle zaken

hangt veel van den aanleg af. De aanleg van dezen

tuin getuigt van goeden smaak. Die schilderij , dat

gedicht enz. is gebrekkig van aanleg. — Over den

aanleg en de voortreffelijkheid van het hoek Job, v. d.

palm, Red. 2, 56. Eene soort van muzikale wellui-

dendheid . . . in den aanleg en afloop harer rede, 1 , 29.

Het strookt . . . met den aanleg mijner . . . letteroefenin-

gen , 1 , 54. Onder de verbazende uitkomsten van den ge-

lukkigen veldtogt . . . was er geene gewigtiger dan deze

:

noch in aanleg edeler , noch in voortgang wonderbaar-

der , Gedenkschr. 3.

,i') Bij uitbreiding, van personen. Natuurlijke ge-

steldheid , waardoor men geschikt is voor eene bepaalde

bestemming. De meest gewone beteekeuis.
|
Aanleg

voor of tot iets hebben. Zij had aanleg tot zwaarmoe-

digheid. Hij vertoont aanleg voor de dichtkunst. Hij

heeft aanleg om dik te worden. — Ik ben geen

dweeper, uw aauleg is daar gunstiger toe, Leep.

3, 350. In zijne kindsheid en eerste jongelingschap

openbaarde zich zijn aanleg voor de wetenschappen in

eene onbeperkte weetgierigheid, v. d. palm, Red.

1 , 173. Zijn hooge aanleg tot alles wat goed en groot

is, 1, 135. Zonder gelukkigen natuurlijken aanleg kan

men nergens in slagen, 1, 34. Waartoe wij deu na-

tuurlijken aanleg met onze geboorte zelve ontvangen

hebben, 1, 127. Drie verschillende wetenschappen,

elk eenen bijzonderen aanleg . . . vereischende , 3, 34.

Wezens op dezelfde wijze bezintuigd , ... in aanleg en

bestemming allen blijkbaar één, Sal. 7, 151. Hein

Knap had aanleg om een natuuronderzoeker te wor-

den, geel, Ond. en Phant. 234.

Of den grootschen aanleg prikkelen,

Door Natuur in 't hart geleid.

DA COSTA 1 , 833.

i) Het gewrocht van aanleggen,

a ) Het eerste dat bij het aanleggen van eenig werk
vervaardigd wordt.

— In de beeldende kunsten. Het eerste ontwerp en

begin van eene schilderij of teekening. || Een goede

aanleg kan slecht uitgevoerd worden.

— In de bouwkunst. De benedendikte van eenen

muur. || Een muur van vier steen aanleg. De aanleg

van dien muur is te zwaar, te licht.

— In den dijk- en wegenbouw. De horizontale pro-

jectie cener aardhelliug. || De dijk heeft vijf el kruins-

breedte en drie el hoogte , bij zes el aanleg naar buiten

en vier en een half naar binnen. Een aanleg van

1 op 1 , d. i. die gelijk is aan de hoogte. Een
dubbele of halve aanleg , een aanleg van

J.
, d. i. die

het dubbel, de helft of het derde van de hoogte

bedraagt.

[i ) Het geheele gewrocht van aanleggen , t. w. van

plantsoenen gesproken. Het plantsoen. || Het is hier een

zeer schooue aanleg. De nieuwe aanleg , benaming eener

wandelplaats , b. v. Hij woont dicht bij den nieuwen aan-

leg. — Eigenaar van het Huis te Manpad geworden

zijnde en aldaar een aanleg willende veranderen, d. j.

v. lennep, Ged. 220.

— vi.« e. Van boekwerken. Het gezamenlijke

getal exemplaren van een geschrift, die gedrukt en

voor de uitgave bestemd zijn. Verg. Aanleggen in die

beteekenis (bedr. B, II, 2, a). Thans Oplage gehee-

ten, een germanisme, waarvoor men in goed Neder-

landsch opleg behoorde te zeggen. || Ik heb door hem
dat pakjen vodden op mijne kosten laaten drukken en

den heelen aanleg van 250 exemplaaren ingekocht

,

Wildsch. 2, 58.

c) De plaats, waar men aanlegt (onz. A, vooral

in de bet. 2 ) , om uit te rusten of iets te gebruiken.

|| De Nieuwe Aanleg, naam van verschillende her-

bergen.

AANLEGGEN , bedr. en onz. zw. ww., met

hebben : legde aan en leide aan , heeft aangelegd en

aangeleid. Niet te beschouwen als het causativum van

Aanliggen, maar samengesteld uit Leggen en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen. Hd. anlegen.

De velerlei opvattingen , waarin aanleggen thans

gebruikt wordt , zijn wijzigingen van de twee hoofd-

beteekenissen , die uit de samenstelling met aan voort-

vloeien. De eigenlijke kracht is: Iets zóó leggen, dat

het aan is, dus 1) zóó dat het iets anders aanraakt,

of 2) dat het naar zeker doel gericht is : zie Aan,
voorz. (begin). In het Mnl. stond de eerste opvatting

op den voorgrond , en beteekende aanleggen : a ) voor-

leggen of voorstellen ; b ) opleggen of bevelen ; c ) aan-

doen of doen ondervinden, en d) toekennen of toe-

schrijven , hetgeen in kwaden zin op aantijgen , be-

schuldigen van nederkomt. Zie Mnl. Wdb. Alleen de

laatstgenoemde opvatting duurt , hoewel sterk gewijzigd

,

in de hedendaagsche taal voort: zie straks, bedr. C).

Da gevallen, waarin aanleggen werkelijk onz. is,

zijn uitvloeisels van opvattingen, waarin het woord,

door verzwijging van het voorwerp der werking, als

schijnbaar onz. gebezigd wordt.

1. Bedrijvend.

A) Aan in den zin van aanraking (34, a) , waar-

mede soms het begrip van aanhechting (34, b) ge-

paard gaat.

1) In beperkten eigenlijken zin. Aan de oppervlakte

van iets leggen; tegen iets aanbrengen. || Óver den

gouden altaer sullen sy een kleet . . . uytspreyden . .

.

ende sy sullen des selven hantboomen aenleggen

,

Num. 4, 11.

Zoo ook in de uitdrukking iemand boeien (of kluis-

ters) aanleggen, boeien om iemands handen of beenen

leggen en vastmaken. || Den misdadiger werden zware

boeien aangelegd.

bestookt, verwint de Sond,
En legt haar kluisters aan , en breidels in den mond.

HELMERS, Holl. N. 52.

— Ook bij persoonsverbeelding op zaken toegepast

De sloep op 't verdek gebonden . .

.

Sloeg de aangelegde kluisters af,

Nu 't wrak vernield was en vergaan.

TBR HAAR, St. F. Bots 46.

2 ) In ruimere opvatting , met verschillende bijdenk-

beelden.

a) In de rijkunst. Van een der heenen van den

ruiter. Het tegen een der zijden van het paard aan-

drukken, om het te besturen.
|

Het linker-, het

rechterbeen aanleggen. Als men rechts zwenken wil,

moet men het rechterbeen aanleggen.

b ) Voermans- en koetsiersterm. Van een paard , met

verzwijging van het voorwerp , en dus als onz. gebe-

zigd. Beginnen te trekken; eigenlijk de borst of boeg

tegen het tuig aanleggen, aandrukken. || Dat paard

legt niet aan , of — wil niet aanleggen.

c) In het stoomwezen. Van pakking. Om of in iets

aanbrengen , om een zuiger , om eene stang of in eene

bos brengen, ten einde eene hermetische sluiting te

verkrijgen. || Om dien zuiger moet nieuwe pakking

aangelegd worden.

d) In den handel. Van vaartuigen. Een schip aan-

leggen, het aan den wal of aan een hoofd vtnUeggen,

om lading in te nemen en daarna te vertrekken ; in

lading leggen. Verg. onz. 1 , 1). Bepaaldelijk in de

•— Zegsw. Een schip op stukgoederen aanleggen,

in lading leggen, om door verschillende kooplieden



22] AAM.. AANL. 222

met verschillende waren of stukgoederen bevracht te

«orden. || Bij het aanleggen van een schip op stuk-

goederen, staat het den rervrachter of schipper vrij

te bepalen, hoe lang hij in lading zal liggen, W. i.

Koop/i. a. 472. Een schip op stukgoederen zijnde aan-

gelegd, zonder dat de tijd van in lading liggen is be-

paald, a. 473.

e) In de keuken. Van visch. Een gekookten vi-ch,

fijn gemaakt en met boter en kruiderij vermengd,
weder om de graat leggen , er kop en staart aanvoe-

gen, en zóó eeoigermate in zijne vorige gedaante her-

stellen. || Aangelegde snoek.

f) In de smederij. Van een afgesleten , meestal ver-

staald werktuig, als eene bijl, cene ploegschaar enz.

Er een nieuw stuk staal of ijzer opleggen eu aanweüen.

|| Eene ploegschaar aanleggen. Die bijl moet aange-

legd worden.
— Aanm. Hier heeft eene verwisseling van voorwerp

plaats. Eigenlijk wordt niet de ploegschaar aan het

nieuwe stuk , maar het stuk aan de ploegschaar gelegd

en vastgemaakt.

B) Aan in den zin van richting naar het doel

(84, «).

I ) Eigenlijk , van schictgeweer. Het in den stand

of de stelling brengen , die vereischt wordt om bij het

afschieten het doel te kunnen treffen. || Het geweer, het

pistool, de bus aanleggen. Het geweer op iemand, op
het doel aanleggen. — Leyt hy sijne pijlen aen, laetse

zijn als ofse afgesneden waren, Ps. 58, 8.— Met verwisseling van object ook van het schot

gezegd , dat met aangelegd schietgeweer wurdt afge-

schoten. || Een goed aangelegd schot.

— Ook van stootgeweer, als pieken, lansen enz.

Bet in den stand brengen, die vereischt wordt om een

stoot toe te brengen; vellen. || De piek, de lans aan-

leggen.

Vijf rijen voor elkaar van aangelegde speeren
Verdedigen htm spits om d' aanval af te keeren.

BILU. 2, 396.

— Bij uitbreiding — eu met verwisseling van ob-

ject— ook van stootcn , slagen enz., die goed gemikt,
eigenlijk met goed aangelegde hand of voet toege-

bracht worden.

Een schop, juist aangelegd op 't wit.

STARING 2 , 10.

— Ook als onz. gebezigd, met verzwijging van het

voorwerp, dat aangelegd wordt. Het geweer aanleggen

,

mikken. || Aanleggen op iemand of iets. De manschap-
pen hadden reeds op den veroordeelde aangelegd, toen

het pardon kwam. Leg aan ! vuur

!

Ile sluwe jager, oog en oor,
Legt midderwijl bedachtzaam aan

:

't Zal üjnregt door de hersens gaan.

TOLLENS 10, 53.

— Hoog aanleggen, het geweer voor het afschieten

met de tromp naar boven houden, als bij eeresalvo's

enz. plaats heeft.

Ni Overdrachtelijk. Algemeene uitdrukking voor

handt lingen, waarmede een bepaald doel wordt beoogd.

Die handeling zoodanig inrichten , dat het doel kan
bereikt worden; iels doen of maken overeenkomstig
een bepaald doel. Naarmate het object of de handeling

zelve is, öf eene zaak, die het object der handeling

uitmaakt, m. a. w., naarmate men een doen of een

maken bedoelt, splitst zich deze beteekenis in twee
verschillende opvattingen.

1) Van handelingen. Ze op zekere wijze inrichten,

naar gelang van het doel dat men beoogt; iels doen
overeenkormiig een bepaald doel. Altijd vergezeld van
een bijw. van wijze. |j Hoe zal ik dat werk, dat on-

derzoek enz. aanleggen? Als ge de zaak niet goed-

aanlegt, bereikt ge uw doel niet. Gij meent hem te

kunnen overhalen; hoe zult ge dat aanleggen? — Een
wel aangelegde lectnur , Leev. 3 , 80. Hoe verstandig

beraamd, hoe kunstig aangelegd ook onze pogingen

zijn mogen, v. d. palm, Sal. 4, 255.

Wordt alles billijk aangelegd ?

Ptabnber. 58, 1.

— Zegsw. Eet spel (
zus of zóó ) aanleggen , de

zaak aanleggen , zijne maatregelen beramen.

Hoe welbedacht hij 't spel hebbe aangeleid.

STARING 2 , 155.

— Veelal wordt de handeling niet uitdrukkelijk ge-

noemd, maar slechts door het onbepaalde hel verte-

genwoordigd. Hel aanleggen, zijne handelingen in-

richten (op deze of gene wijze). || Hoe zal ik het

best aanleggen? Leev. 1 , 379. Laat ik u eens zeggen,
hoe ik het heb aangelegd , 2 , 78. Wat nu myn plan

van opvoeding betreft, ik zal het zeer eenvoudig aan-

leggen, 7, 118. Dat zy het, om eens ietewat te be-

duiden in dat Ryk , het vry mal aanleiden , Slank. 1 , 133.

Hij lei het by die logge troep

Op gansch verscheiden wijzen aan.

v. lbhsep, Poet. 7, 206.

— Zegsw. Het zuinig aanleggen of het breed aan-
leggen, zijne levenswijze zuinig of op een weidschen
voet inrichten, weinig of veel verteringen maken.

|| Gij zult het zuinigjes moeten aanleggen, om rond
te komen. — Ik weet wel, kind, als wy het zo breed
aanleiden , dat wy al lang op den dyk zaten , Leev. C , 375.— Het aanleggen op iets, zijne handelingen in-

richten met een bepaald doelwit voor oogen (waarop
men, als met een schictgeweer, mikt). Men zegt ook,
doch in sterkere opvatting, het op iets toeleggen.

|| Zij schijnt het er op aan te leggen om mij het

leven zuur te maken. Hij had het op hare onschuld
aangelegd. — Een koopman, die het er op aanlegt

om den koophandel met nadruk te beyveren , Blank.
3 , 77. Wy zulleu een stokoud . . . paar menschen
worden ; . . . daar leg ik het ook op aan , Leev. 6, 351.— Het met iemand aanleggen, eigenlijk Zijne han-
delingen inrichten in overeenstemming met een ander;
dus Gemeene zaak met hem maken , en bij uitbreiding

:

Zich met hem inlaten , bemoeien ; eene betrekking met
hem aanknoopen. || Leg het niet met hem aan, ge
zoudt last van hem hebben. Wat doet ge het met dien

huichelaar aan te leggen!

— Inzonderheid , doch in onedele opvatting , van
minnenhandel gezegd. || De meid heeft het met een
soldaat aangelegd.

— Ook, met verzwijging van het, als onz. gebe-
zigd.

|| Hy zal met Willem zeker niet aanleggen,
Leev. 4, 100. Hoe zot moet ... een Moffe Doctor
zyn, aLs hy met eene Juffrouw Leeveud durft aan-

1, 352. Gy legt aan met een' kwant, dien

gy zelf met kleinachting beschouwt, Burg. 259.
2 ) Van zaken , die het object eener handeling zijn.

Ze op zekere wijze inrichten , naar gelang van het
doel dat men beoogt ; iets maken overeenkomstig een
bepaald doel. Naarmate óf het begin der handeling,
of de handeling in 't algemeen, öf het doel op
den voorgrond treedt, doet zich deze beteekenis in

drie verschillende wijzigingen voor , t. w. a ) Beginnen
te maken ; b ) Maken in 't algemeen ; c ) Aan het

reeds bestaande cene bepaalde bestemming geven.
o) Iets beginnen te maken en in te richten, de be-

ginselen tot stand brengen van iets dat tot een bepaald doel

bestemd is, er den eersten vorm of gedaante aan geven.
Verg. Aanleg, 2, a). || Elck dingh krijght zijn wezeu
eu couleur, nacrdat het ghemeynt en aengheleght wert

,

de bbune, Bank. 2, 821. Die zedelykc waarde ...

,

waar naar hare gehele natuur als aangelegt is , Burg. 428.
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Dat niet alle karakters even goed aangelegd zyn, om
huisselyk geluk te genieten , Leen. 3 , 324.

Inzonderheid in gebruik van bepaalde soorten van
voorwerpen, als:

— Eene verzameling aanleggen , beginnen te maken
en in te richten, met het oogmerk om ze allengs te

doen toenemen in volledigheid. Eene lijst , een register

aanleggen , d. i. eene verzameling van namen of woor-
den. || Hij heeft eene boekerij aangelegd. Ik zal daarvan

een nauwkeurig register aanleggen. — Terwyl de een

een kabinet van hoorns en schilpen , of van glazen

,

ja zelf van tabakspypen aanlegt, Blank. 1, 128. Bi-

bliotheeken aan te leggen van ouopgesneedene boeken

,

3, 110.

— Een plantsoen aanleggen , boomen , heesters of

bloemen planten , en de lanen
, paden of bedden in-

richten , met het oogmerk om er een schoon of doel-

matig geheel uit te vormen. || Eenen tuin, een park,

eene wandeling (wandelplaats) , eene buitenplaats , een

bosch aanleggen. — Nu teekent hy een schetsje, om
onze groote plaats en bleekveld . . . tot een fraai bloem-

tuintje aan te leggen, Leev. 1, 201. Zy is in haar

schik met den bloemtuin, dien ik hier aanleg, 1, 215.

Een groote landhueve . . . geheel voor den oudsten zoon

aangelegd, Wildsch. 4, 327. De grond, waarop ik

mijnen boomgaard heb aangelegd, v. aelbroeck,
Lande. d. Vlam. 252.

Dan kunt gij daadlijk heggen

,

Of nieuw plantsoen, aan 't eind' mijns akkers aan gaan leggen.

V. 'S GKAVENWEERT, OdySS. 3, 58.

— Eene bijeenkomst aanleggen , vrienden of andere

personen met een bepaald doel bijeenroepen en alles

daarvoor in gereedheid brengen. || Eene partij, een

feest, een gezellig avondje, eene aangekleede boterham
enz. aanleggen. Eene verkooping aanleggen. — Zo dit

zyn geval niogt zyn, laat ik hy de eerste occasie de

beste in het Oude-Zyds-Heeren-Logement daar eene ver-

kooping van aanleggen, om de vodden maar kwyt te

zyn, Leev. 7, 120.

— Eene schilderij aanleggen (als stoffelijk voor-
werp; verg. de eerstvolgende uitdrukking). De eerste

laag verf op een bereid doek of paneel brengen , nadat

men de ruwe schets geteekend heeft; hetzelfde wat bij

de ververs of huisschilders gronden heet. || Hij heeft

een groot doek aangelegd. Die schilder legt altijd te

veel stukken te gelijk aan; vandanr dat hij zoo weinig

afmaakt.

— Een kunstwerk aanleggen, inzonderheid van
schilders en schrijvers. Het plan er van ontwerpen en

tot een begin van uitvoering brengen; met het bij-

denkbeeld van de wijze hoe, en dus altijd vergezeld

van een bijw. van wijze. || Die schilderij (als kunst-

werk; verg. boven) is niet goed aangelegd. Dat gedicht,

dat treurspel, die roman, die verhandeling enz. is ver-

keerd aangelegd, gebrekkig in ontwerp en schets.— Rijtuig aanleggen , ten gebruike aanschaffen

,

beginnen te houden. De zaak,, die gemaakt wordt, is

hier niet het rijtuig zelf, maar het gebruik er van,
en de daartoe noodige inrichting. || Hij is nu een

groot heer geworden, en heeft rijtuig aangelegd.

— Vuur aanleggen. Eigenlijk; Brandstoffen op den
haard, in de kachel, den oven enz., zoodanig leggen,

dat zij, aangestoken zijnde, kunnen voortbranden.
Meestal echter wordt het aansteken er onder begrepen

,

en dan kan Aan geacht worden den zin te hebben
van aan het branden (28, e). |j Leg een goed vuur
aan. Dat vuur is niet goed aangelegd. — Ik ging naar
myn kamer , liet vuur aanleggen en ging zitten leezen

,

Leev. 1, 16. Dat de goede God een yzelyk groot vuur
heeft aangelegd, Blank. 3, 298.

Bij uitbreiding zegt men oneigenlijk— Be kachel aanleggen, voor Vuur in de kachel

aanleggen.
|
Waarom hebt ge de kachel niet aangelegd?

het is koud genoeg.

— Een proces aanleggen. Zie beneden , de Aanni.
bij C).

— xvnide E. Een druk aanleggen, van boekwer-
ken. Een zeker getal exemplaren laten drukken en
voor de uitgave bestemmen. Thans door Opleggen ver-

vangen. Verg. bij Aanleg, 2,4). || Ik liet een geheelen
druk aanleggen, om die present te doen aau alle

jonge menschen enz., Leev. 8, 151.
b) Iets maken of vervaardigen, in 't algemeen;

doch altijd met de gedachte aan een plan , dat gevolgd
wordt, om de zaak aan hare bestemming te doen
beantwoorden. Alleen van bepaalde voorwerpen ge-

zegd, t. w.

— Wegen , spoorwegen , straten , telegrafen , havens
aanleggen, ze naar een vast plan vervaardigen en met
alles, wat er toe behoort, in gereedheid brengen.

|| Wanneer is die spoorweg aangelegd? Er zal eene

nieuwe straat aangelegd worden.
— Versterkingswe ken aanleggen, ze bouwen en

inrichten naar een vast plan. || Eene vesting aanleg-

gen. Om bet geschut te dekken, zal er eene kleine

luuette aangelegd worden.

c) Aan het reeds bestaande eene bepaalde bestem-

ming geven.

«) Van zaken. Ze tot iets aanwenden , besteden. || Die

zijn goed by den armen aen-leght, de jsrvse, Bank.
2, 436. Een geleert man ... die ... al zijn in-komste

in boecken aeu-leyde, ald. Die hare meerdere jaren

en grotere ondervinding altoos zal aanleggen om u
nuttig te zyn, Burg. 172. Die hunne talenten tot

nut der inaatschappy aanleggen, Blank. 3, 144. Mog-
ten maar zulke schryvers . . . die bekwaamheeden aan-

leggen ten nutte van jonge leezers! Leev. 1, Voorr. 1

(zie ook ald. 8, 325, 329, enz.). Waalteer zij den
rijkdom hunner voorzaten nuttig aanleggen en op
woeker zetten, kinker, Ged. 2, 113.

In deze opvatting is het woord bijna niet meer in

gebruik. Alleen kent men nog in gewestelijke spraak

de uitdrukking:

— Geld aanleggen , uitzetten , op intrest zetten

;

eigenlijk tot een bepaald doel bestemmen of aanwen-
den. || Hij heeft dat geld (die penningen) voordeelig

aangelegd.

p) Van personen. Ze tot iets bestemmen en daartoe

geschikt maken. Thans geheel in onbruik. || Hier
moeten wy ons aanleggen tot het geen wy daar zyn
zullen, Leev. 6, 112. Een zesjaarig meisje, dat ik tot

eene vriendin aanleg, 6, 162. Waarom zweeft zy

toch in eenen draaikring , waar voor zy eigenlyk niet

is aangelegd? 1, 81. Gy zyt aangelegd (hebt aanleg)
om eens een groot man te worden, 3, 20. — (Zie ook

Leev. 6, 58, Wildsch. 4, 322, enz.).

— x»ii
: E. Voorheen werd aanleggen ook van

het overleggen of beramen van plannen gebezigd ; doch

in dien zin is het thans verouderd. || Sy hebben quaet

tegen u aengeleyt, sy hebben een schendelicke daet

bedacht, Ps. 21, 12.

't is by ons wel dickwils aangheleyt

,

Maar hieldent altoos op met sjepeu en met sloeren

;

Het moet eens op een eyudt, wy moeten 't uu uyt-voeren.

bkedeko , dngen. 3.

— Aan in. Uit al het hier behandelde blijkt, dat

het begrip van scheppen, d. i. op eenmaal en geheel

gereed tot stand brengen , aau aanleggen vreemd is

;

zoodat vondel zich niet juist uitdrukte, toen hij

schreef, sprekende van de schepping des lichts:

De zelve hant , die 't licht aenleide.

Aiam in balt. 20.

C ) Aan in den zin van figuurlijke aanhechting (34 , b ).

In den ouden rechtsterm ten eersten aanleggen, ter
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eerste instantie, waarvoor thans aanleg in gebruik

is. Tc verklaren idl de onde uitdrukking iemand iets

aanleggen d. i. te laste leggen, aantijgen. Aanleggen

was dus beschuldigen<. , aanleg de beschuldiging, aan-

legger de beschuldiger. In de burgerlijke rechtsvorde-

ring, die oudtijds van de crïmineele niet gescheiden

was, werd aanleggen de term voor hetgeen thans

eischen heet, aanleg de eisch, aanlegger de eischer.

Ten eersten aanleggen is dus: bij liet eerste instellen

van '1' n i iscfa V erg. bij Aanleg, 1 , e). \\ 't Hof . . .

zal ..., ten eersten aanlegen, uordeelen van geschil-

len, ryzende om leengoedt, hooft, N. II. 431.

Door verkeerde opvatting van deze oude beteeken ia

ontstond de hedendaagsche zegswijze:

— Ken proces aanleggen, als eischer een rechts-

geding beginnen. Zuo b. v. „ Den aanvang van dn regts-

uandel, door den Joodschen Raad tegen Jezus aan-

gelegd," v. I). PALM , J.eerr. 4,87. „ Op het uogenblik

waarop /ij hunne regt>vordering aanleggen," M. ff.

a. 1650. — Kennelijk vatte men aanleggen op in den

bij B, II, 2, a) verklaarden ziu van beginnen te

maken, en voegde er nu het object proces of rechts-

vordering aan toe. Doch een proces of eene rechtsvor-

dering is eigenlijk eene handeling, en in die beteekenis

moet het object van aanleggen niet eene handeling,

maar eene zaalc ut' een voorwerp zijn. Men kan wel

een proces goed of verkeerd enz. aanleggen d. i. in-

richten (naar de bet. 13. II , 1 ) ; maar aanleggen

alleen, in den zin van beginnen, is hier niet wel van

toepassing. Aanleg voor eisch en aanlegger voor eischer

zijn oildu, echte en zuivere termen; het latere een

proces aanleggen is verkeerd gedacht, een gevolg van

misverstand en verwarring van twee verschillende be-

teckenissen.

D; Aan in den ziu van voortgang (34, ƒ*). In de

papierruakcrjj. Spoed maken met leggen, d. i. de pas

geschepte vellen papier van den toegeschoven vorm
overbrengen op het vilt en weder met een vilt bcleg-

gen, "in daarna geperst te wurden. || Leg wat aan,

jongen, gij laat mij gedurig naar den vorm wachten.

II. Onzijdig.

A) Aan in den ziu van figuurlijke aanraking ( 34, a ).

Aanleggen dus opgevat als zich leggen aan of bij

| Ui plaats.

1; Eigenlijk, van schepen en vaartuigen of de

daarin varende personen. Aan een vasten wal gaan

liggen, dus Voor den wal komen, stilhouden; hetzij

onderweg, hetzij aan de plaats der bestemming.
||

Waar legt de Amstcrdamschc schuit aan? De stoom-

boot legt aan den steiger aan. — Des anderen daeghs

l> vil n wy aen tot Samos, Hand. 20, 15. Een boer*

dery, w;iar we aan kunnen leggen {met het bootje)

oin iets te gebruiken, BEET8, (Jam. Obsc. 80.

— Ook van het stilhouden in zee, aan de zijde

van een ander schip; aan boord leggen. || Ik moet

hem eens entren , en inyn wyf kan wel voor een bran-

der aanlegden, Leep. 0, 13.

— In het bijzonder
, van vrachtschepen. Aan den wal

li_'_'iu, om lading in te nemen; in lading liggen. Verg.

boven (A, 2, d).
|| Dat van nu voortaen alle twee

weecken twee schepen sullen aenleggen op Londen {met
bestemming naar L.), Amst. Ordonn. v. 11 Maart
1011, a. 2.

— Zcgsw. Op stukgoederen aanleggen , in lading

liggen om door verschillende kooplieden met verschil-

lende waren bevracht te worden. || Een beurtschip

legt altijd aan op stukgoederen. — Wanneer een schip

aanlegt Op stukgoederen, Ontwerp van een Wetb. v.

van 1808, a. 355 b.

2) Overdrachtelijk. Van personen , rijtuigen enz.

Onderweg stilhouden , om uit te rusten of verversehingen

I.

te gebruiken. || De wandelaars hadden merkbaar wat

te dikwijls aangelegd. Wij zullen in het naaste dorp

aanleggen, om de paarden wat te drinken te geven.

'k Zit te duislen van d'orkaan...
Voerman , leg eens even Han.

TOLLENS 1 , 7a.

(Zij) zwenken op eens van liet ijs in de tent;

Zij klinken en drinken en legyen wat aan.

O, 137

Leg reis aan ! Leg reis aan ! . . .

Bittere borrels of melk en saffraan

!

Schoolm. 240.

— Zegaw. Aan alle kapelletjes (of heilige huisjes)

aanleggen, aan alle kroegen of herbergen, die men
voorbijkomt , stilhouden om iets , met name sterken

drank, te gebruiken.
|| Hij is gewoon aan alle kapel-

letjes aan te leggen.

— Wyn. Aanleggen , Pleisteren. — Het Laatste

wordt uitsluitend van rijtuigen, inzonderheid van post-

wagens en diligences gebezigd, en onderstelt dat het

stilhouden op eene bepaalde plaats geschiedt; bij aan-

leggen kan de plaats willekeurig gekozen .dju. || De

diligence pleistert te A , B en C; de schuit legt altijd

aan te L), soms ook nog te E.

li ) Aan in den ziu van richting naar het doel

(34, h). In de zeevaart. Zich richten op of naar een

voorwerp; onder het zeilen den steven naar een be-

paald punt richten, om daarop aan te houden. Verg.

AANLIGGEN. ||
Op die hoogte gekomen, moet men

juist op dien toren aanleggen.

- Uut ook dit gebruik uit de bedrijvende betee-

kenis van het woord ontstaau is, blijkt daaruit, dat

men voorheen het op iets aanleggen zeide

:

Wy leggen 't op de ree

,

De ree van Heden, aen; en 't schijnt, de volle Keilen,

En 't schijnt, de rnyme schoot en weten van geen feilen.

HUÏOENS 1 , ÜI)(i.

tfl. en N.iiiiciivt. Aanleg, aanlegger {-legster),

aanlegging ; Aantegplaals.

AANLEGGER, znw. m., mv. -leggers en

-leggeren; vr. -legsfer , mv. -legsters en -legsteren.

Van Aanleggen.

1) In het algemeen. Hij die aanlegt, in welke be-

teekenis ook, vooral die iets aanlegt, ontwerpt, be-

gint of veroorzaakt. Zie Aanleggen, bedr. B, II,

1 en 2). || Alle dingeu worden begonnen om die met
kosten , arbeydt oude neerstigheydt te brengen tot het

cyndc; soo dat dan soo goedt is, dattet den acnlogger

vernoeght, soo heeftet den krans of prijs verdient,

vissciiER, Sinnep. 60. Vermogende weldaadige men-
schen hebbeu den aanlegger daar van {van een lief-

dadig gesticht) toereikende sommen bijgezet, Wildsch.

5, 837. Zij die de ziel van alle bijeenkomsten der

mode, de aanlegster van alle conserten , bals en par-

tijen was , 1 , 113.

2) In het bijzonder.

a) Dcgeen die iets kwaads ontwerpt en veroor-

zaakt. || Hij is de aanlegger van het schelmstuk. De

aanlegger is meer strafbaar dan de uitvoerder. — Is

ilit gevegt ongelukkig geweest voor den aanlegger

,

den tergenden lasteraar, Leev. 6, 251. Ofschoon ik

ik ch de dryfveeren , noch den aanlegger, noch het

eigenlyk oogmerk kan ontdekken, 7, 12S. Ik zal niet

rusten, voordat de aanlegger van het feit gestraft

worde, V. LENNEP, Rom. 9, 285.

b) Rechtstcrm. Van Aanleggen in de bet. bedr C).

Degeen die een eisch in rechten instelt, de eischer.

|| De aanlegger zal zijnen eisch en de gedaagde zijne

verdediging voordragen, W. v. li. Uegtsv. a. \)'J. De

aanlegger is gehouden bij bet exploit van dagvaarding

procureur te stellen, a. l'ó'ó. De president. . . verleent

aan den aanlegger verlof tot dagvaarding enz.,a. 2U1.

8
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AANLEGGING, znw. vr., mv. -leggingen.

Van Aanleggen. Hd. anlegung. De daad van aanleg-

gen, het aanleggen in 't algemeen; doch thans weinig

in gebruik, dewijl dit begrip gewoonlijk door aanleg,

of, in de gevallen waar dit laatate niet in zwang is,

door het aanleggen wordt uitgedrukt. Voorheen werd

het gebezigd in den zin van Toeleg, plan, poging.

Verg. Aanleggen, bedr. B, II, 1). || Als wor-

dende hun alomme de voet dwers gezet, en hunne

rechtzinuighe aanleggingen omgestooten , hooft , N.

H. 48.

AANLEGPLAATS, znw. vr., mv. -plaatsen.

Uit Aanleggen (onz. A, 1) en Plaats. De plaats,

waar een vaartuig gewoon of verplicht is aan te leg-

geu, voor eene poos stil te liggen. || De aaulegplaats

eener trekschuit, eener stoomboot. Het bestuur der

stoombootmaatschappij heeft de aanlegplaatsen be-

paald.

AANLEIDELIJK , bnw.; -leidelijker , -lei-

delijkst. Van Aanleiden in den zin van teweegbrengen
,

aanleiding geven (2) , door aanhechting van het achterv.

-lijk met actieve beteekenis , en dus op dezelfde wijze

gevormd als geleidelijk en verleidelijk. Geschikt om
aanleiding te geven (tot iets), den grond of de oor-

zaak daarvan in zich bevattende. Nog in de vorige

eeu.v eene zeer gewone uitdrukking, maar sedert in

onbruik geraakt. In plaats van aanleidelijk zijn bezigt

men thans aanleiding geven of liever

—

kunnen geven;

want aanleidelijk gaf niet zoozeer de veroorzaking

zelve, als wel de geschiktheid daartoe te kennen.

|| Uwe deugden zelf zyn aanleidelyk om u verdriet te

berokkenen, Burg. 213. Dat zulke treilende tyd-

kringen . . . zeer aanleidelyk zyn , om de zagte aan-

doeningen der jeugd ... op te wekken , Leev. 3 , 207

.

Zyne weinige waereldkennis is maar te veel aanleidelyk

geweest, om hem te doen vallen in strikken, 7, 323.

Is er dan iets in den aart der vriendschap , hier toe

aanleidelyk? 8, 95.— (Zie ook ald. 1, 74; 2, 329;

6, 34; 7, 38; Burg. 511, enz.).

AANLEIDEN, bedr. zw. ww., met hebben:

leidde aan, heeft aangeleid. Uit Leiden en het bijw.

Aan in den zin van richting naar het doel (34, h).

Hd. anleiten.

1) Eigenlijk.

a) In den beperkten oorspronkelijken zin (verg.

Mnl. Wdb.). Geleiden naar de plaats, waar de spreker

zich bevindt of waarheen hij zich in gedachte ver-

plaatst. Weinig meer in gebruik , dan alleen van dieren.

|| De paarden aanleiden, weil. Hij moest het gekochte

slachtvee aanleiden.

b) Bij uitbreiding. Aanvoeren, geleiden , als leidsman

besturen. Thans niet meer in gebruik. || De Apen,

die alle dingen naboetsen, en gemeenlick treden in de

voetstappen van die hen voorgaen en aenleyden, poir-

ters, Mask. 68.

Wat Godtheit , waerdigh om de starren aen te leiden
,

Dus aenzweeft langs de lijst der lage klaverweiden.
vondel 4 , 125.

De Duitsche riddersorde

Met dien Grootmeester, om den heirtoght aen te leideu.

10, 9.

Noch staet tot haer besorgh de maegden aen te leyden

,

En, naer de reden eyscht, haer diensten af te scheyden.

CATS 1 , 309.

2) Overdrachtelijk. Iemand tot het doen van iets

brengen , hem tot iets leiden ,
gelijk het thans heet.

|| Dit is voor mij niet ongevalligs, het zal mij ten

minsten werk geeven en aanleiden tot uitvindingen

,

die ons te pas kunnen komen , Wïldsch. 1 , 234.

doch dat ick hier bewijs

De grootheyt van mijn macht, is om u aen te leyden

Tot een erkentenis van u ondanckbaerheyden.
brbdbko , Liedl'Boeck 4 , 4.

Ach Prins! zoekt gy my dan tot oneer aen te leyen?
krul, Vamp. tVereld S, 7.

— Vanhier, met verzwijging van het object, als

onz. gebezigd. Tot iets leiden , er gelegenheid toe geven
of oorzaak van zijn; het teweegbrengen; hetgeen thans

door aanleiding geven wordt uitgedrukt.
|| Zoo ghebeurt

onderwijlen, dat over-mate van drincken ... tot ghe-

zondheyd aen-leydt , de brune , Bank. 1 , 494. Hoe
redelyk het buitenleeven is, en hoe het aanleidt om de

vermogens van onzen geest uit te zetten, Leev. 5, 348.
Met bekwaame lieden om te gaan , wier handwerk niet

noodzaaklyk tot ligtmisseryen aanleidt, 6, 380.

Hier zijn haar-köórd , en kleed, denk-cedels , tal-ghebeden,
Verscheiden kerk-ghebruik , behulp om an te leden.

spieghel, Hertsp. 1, 285.

— In het bijzonder was in dezen zin het tegenw.

deelw. Aanleidend in gebruik.
|

Is een goed gedrag
geen aanleidend middel, om de geschiktheid tot het

geloof te verkrygen? Leev. 3, 35. My dunkt, er zyn
zo veele aanleidende omstandigheden, 8, 268.
— Thans is Aanleiden (behalve in de eigenlijke

beteekenis 1, a, van dieren gezegd) weinig meer in

gebruik , hoe algemeen ook het znw. Aanleiding is.

Alleen het deelw. Aanleidend is nog zeer gewoon in

de bepaalde uitdrukking:

— Aanleidende oorzaak, de oorzaak die tot iets

aanleiding geeft, die als 't ware den stoot geeft, de

zaak aan den gang brengt; de causa movens. || Is

de aanleidende oorzaak van zijn gedrag u bekend? —
Myn lust tot studie is sterker dan ooit; myn vriend

Jainbres is daar geen der geringste aanleidende oor-

zaakeu toe, Leev. 1, 395.

Afl, Aanleidelijk , aanleider {-leidster), aanleiding.

AANLEIDER , zuw. m., mv. -leiders en -lei-

deren; vr. -leidster, mv. -leidsters en -leidsteren. Van
Aanleiden in de eigenlijke beteekenis van geleiden (1).

1) Eigenlijk. Hij die aanleidt , aanvoert. Aanvoerder.

||
1)' eerste troep, bestaande uit 200 ouwdc mosket-

tiers...,had tot aanleyder Don A. Moiica, hoopt,
N. H. 274. Aen het hoofd . . . reed ... de Clermont . .

.

als aenleider, conscience, Leeuw v. VI. 3, 79.

De Zangbergh {zal) my een leckerny van klancken
Byzetten , daer d' aenleider van de zon

Alle ooren van de Goón op Pelion

Mede onderhiel.

VONDEL 7, 757.

Maeck ons d' aenleiders quyt , waer aen dees zwarmen hangen.

Ghy hehtze in uw gewout; maer waer toe dient dit Tangen,

Indien men t' elckens spaer den vorst van 't horzelnest?

4, 78.

2) Bij uitbreiding. Hij die in eene zaak of onder-

neming aan het hoofd staat; de leider, het hoofd.

|| Terwijl zij zelven , als aanleiders, al de nadeelen

der tweedragt ondervonden , stijl , Opk. 42. Lodewijk

van Nassau . . . was een van de aanleiders {van het

verbond der Edelen), 122. Wat De Wit betreft, die

niet te ouregt voor den aanleider van deze zaak gehou-

den werd , 362.

AANLEIDING, znw. vr., mv. -leidingen.

Van Aanleiden. Hd. anleitung.

1) Aanleiden in den eigenlijken zin van leiden, ge-

leiden (1 , b ).

a) De daad van aanleiden. Leiding, begeleiding,

geleide. || Dat hy driemaals, by nacht by ontyde,

toegang gehadt had by Philips, onder aanleiding van

Alaba, hooft, Eenr. d. Gr. 4.

De uitdrukking is thans verouderd , doch daaruit is

te verklaren de eertijds zeer gewone concrete opvatting

:

b) Geschrift, bestemd om den lezer in eene weten-

schap of knust in te leiden of daartoe op te leiden

;

eigenlijk om hem tot de noodige kennis te geleiden.

Thans Handleiding geheeten.
||
„Aenleiding tot deken-
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nisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake"

(vau l. ten kate, 1723). „Aanleiding tot de uiter-

lijke welsprekendheid" (Amst. 1766).

2) Aanleiden in den overdrachtelijken zin van te-

weegbrengen (2).

o) Eigenlijk. De daad van aanleiden of teweeg-

brengen. Bij uitbreiding: Eene uiterlijke omstandigheid,

die eene handeling, een besluit of een toestand teweeg-

brengt, niet door ze rechtstreeks te veroorzaken, maar
door er de gelegenheid toe te geven of toe uit te lok-

ken. || De aanleiding tot of van iets. Hij zocht eene

aanleiding tot twist. Ik wilde hem schrijven, maar
kon geene geschikte aanleiding vinden. Ofschoon ik

aanleiding genoeg heb om mij gevoelig te toonen , wil

ik het liefst niet doen. — Ik ben niet vrolyk, Coosje;

zie hier de aanleidiug, Leev. 3, 216. Zonder acht te

geven op aanleiding, of doel , of vergezellende omstan-

digheden, V. D. PALM, Leerr. 2, 118. Eene duidelijke

maar korte opgaaf van de aanleiding en oorzaak , geel ,

Brachenf. 56. Gij klaagt den misdadiger aan; maar
kent gij de aanleiding van zijn vergrijp? opzoomer,
Wezen d. Deugd, 29.

Inzonderheid gebruikelijk in de uitdrukkingen:

— Naar aanleiding van (iets), naarde oorzaak

en gelegenheid, door iets gegeven. || Naar aanleiding

van den tekst splitste de leeraar zijne rede in drie

deelen. Naar aanleiding van uwe laatste letteren heb
ik de eer u te berichten , enz.

— Aanleiding geven, gevolgd door het voorz. tot

met een znw., of door de onbep. wijs van een ww.
met om. Oorzaak en gelegenheid tot iets geven. || De
negende en tiende Zondag geeven my natuurlyk aan-

leiding om te spreeken van de Schepping enz., Leev.

6, 70. Trekken, die ons aanleiding geven, om zoo

gunstig van des Keizers regering te denken , stijl
,

Opk. 101. Een aantal andere aanmerkingen, waartoe

dit onderwerp zoo overvloedige aanleiding geeft, v. d.

palm , Red. 1 , 45. Eenen man . . . wiens daden tot

zulke tegenstrijdige beoordeelingen aanleiding hebben

gegeven , 1 , 74. Dit gaf aanleiding tot kleine scher-

mutselingen, 1, 87. Het is toch een stil genoegen,
wanneer men aanleiding geeft tot een goed geschrift,

OEEL, Ond. en P/iant. 60. Een gesprek .. dat al-

leen tot onnutte verbittering aanleiding kan geven,

v. lennep, Rom. 2, 178.

— Aanleiding nemen (of ontleenen) -uit iels, weder
gevolgd door tot of om. Van de gegevene oorzaak en

gelegenheid gebruik maken. || Ik zal uit uwe woorden
aanleiding nemen tot eenige opmerkingen. — Daar
nam hy aanleiding uit, om ... te zeggen: enz., Leev.

7, 146. Toen Jan van Beijeren hieruit aanleiding nam,
om . . . zich al hare eigendommen aan te matigen

,

stijl, Opk. 62. Het doel eens vcrliaals, waaruit de

spotzucht ook al aanleiding ontleend heeft, om te las-

teren hetgeen zij niet verstond , v. d. palm , Hal. 6, 211.— Syn. Zie Oorzaak.
b) In het bijzonder, als kunstterm in de beeldende

kunsten. Het denkbeeld, dat aan eene versiering ten

grondslag ligt, in verband met den aard van het voor-

werp, waaraan zij wordt aangebracht; datgene dat

tot het ontwerpen der versiering aanleiding heeft ge-

geven. Fr. motif. || Die versiering heeft eene zeer

gepaste aanleiding (b. v. van een drinkbeker , waaraan
de kunstenaar wijngaardbladeren en druiventrossen

heeft aangebracht).

— Bij uitbreiding ook op het voorwerp zelf toege-

past , dat dan niet als stof, maar in zijn karakter en
zijne bestemming gedacht wordt.

|| Een drinkbeker is

eene goede aanleiding voor wijnïaardbladeren.

AANLENEN. Zie Aanleunen.
AANLENGEN , bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn: lengde aan, heeft en is aangelengd.

Uit Lengen en het bijw. Aan in den zin van voort-

gang of toeneming (34, j).
I) Bedr. Hulpw. hebben. Eigenlijk: Langer ma-

ken ; doch alleen overdrachtelijk in gebruik van eene
vloeistof. Hare hoeveelheid door inmenging van een
ander minder krachtig vocht vermeerderen, maar haar
zelve daardoor dunner en slapper maken. Verg. de
uitdrukking lang nat, voor slap en krachteloos vocht.

|| Die bouillon moet wat aangelengd worden, zij is

voor den zieke te krachtig. Toen er onverwachte gasten

kwamen , lengde men de soep aan. Men heeft die saus

te veel aangelengd.

II) Onz. Hulpw. zijn. Voortgaan met langer tewror-

den, toenemen in lengte; van de dagen gesproken.

|| De dagen lengen zichtbaar aan. Zij zijn sedert eene

maand al vrij wat aangelengd.

AANLEUNEN, ook aanlenen, onz. zw.
ww., met hebben: leunde aan, heeft aangeleund. Uit
Leunen of Lenen en het bijw. Aan in den ziu vau
aanraking (34, a). Hd. anlehnen.

1) Eigenlijk. Min of meer buigende of hellende het

lichaam tegen een voorwerp aan brengen of houden,
ten einde vaster te staan of een weinig te rusten. Zie

Mnl. Wdb. op Aenlenen. Thans echter is deze be-

teekenis niet meer in gebruik: men zegt tegen iets

aan leunen, waarin aan niet bij leunen behoort, maar
met tegen eene vereenigde uitdrukkiug (tegen —
aan) vormt. Aanleunen wordt alleen overdrachtelijk

gebezigd.

2) Overdrachtelijk.

a) In het krijgswezen. Van troepen. Geplaatst of

opgesteld zijn in de onmiddellijke nabijheid van een

ter zijde gelegen dekkingspunt, waartegen of waaraan
zij dan gezegd worden aan te leunen. || De rechter-

vleugel zal tegen de rivier aanleunen. De flanken motten
behoorlijk aaugeleund zijn aan goed bezette terrein-

voorwerpen.

b ) In de uitdrukking zich (3de nv.) iets laten aan-
leunen, iets op zich laten rusten, niet van zich af-

stooten of afwerpen ; toelaten dat ons iets , meestal

ten onrechte, gegeven, toegekend of toegeschreven

wordt. ||
Myn werkje word anderen opgestreden , die

't zich laten aanleunen, v. effen, Speet. 1, 183
Job . . . kon zich den troost niet laten aanleunen, V. D.

palm, Red. 4, 7. De openhartige man . . . wil zich

dezen lof van eenen onbekenden niet laten aanleunen

,

Leerr. 11, 8. Verlaat den twist, al zoudt gij zwijgen

en het ongelijk u laten aanleunen, Sal. 5, 119. De
Heer Buat , die . . . voor uw redder doorgaat , en het

zich laat aanleunen, v. lennep, Rom. 7, 252.

Hetgeen ge u aan laat lenen
Is recht noch eigendom.

bild. 14, 13.

Afl. Aanleuning.

AANLEUNING, znw. vr., mv. -leuningen.

Vau Aanleunen in de bet. 2, a). In concrete opvatting.

In het krijgswezen. Een voorwerp, waartegen troepen

aanleunen of kunnen aanleunen ; een voorwerp op het

terrein, geschikt tot dekking van een der beide vleu-

gels. || Voor het aanwenden van het tiraill.'urgevecht

is een bosch eene goede aanleuning.

Naniensl. Aanleuning'punt.

AANLEUNINGSPUNT , zuw. onz., mv.
-punten. Uit Aanleuning en Punt. In het krijgswezen

.

Eigenlijk: Punt of plaats op het terrein, waar zich

een voorwerp bevindt , dat geschikt is ter aanleuning

,

ter dekking van een vleugel; doch meestal gebezigd

voor dat voorwerp zelf. || Hij wees mij op de kaart

drie aanleuningspunten , om daaruit eene keuze te

doen. Dit huis is een goed aanleuningspunt.

AANLICHTEN, onz. zw. ww., met zijn.

lichtte aan, is aangelicht. Uit Lichten, licht geven,
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schijnen, en het bijw. Aan in den zin van begin

(34, i). Hd. anleuchten.

1) Eigenlijk. Van den dag, den dageraad, den och-

tend, in eigenlijken zin genomen. Beginnen te lichten,

te schijnen; aanbreken. Meest in den hoogeren stijl

in gebruik. || Tol dat de dagh aenlichte ende de mor-

gensterre opga in uwe herten, 2 JPetr. 1, 19. De

vloot, die . . . met het aanlichten van den dagh zee

koos, brandt, Be Ruiter 974. Wezens, . . . voor wie

nimmer de ochtendstond zou aanlichten , indien zij

het bevel zijner verschijning moesten geven, v. d.

palm, Red. 1, 05. Het liefelijk verschijnsel van den

aanlichtenden dageraad is een der heerlijkste natuur-

tooneelen, 1, 64. Als eindelijk de Vrijdag morgen is

aangelicht, V. oosterzee , Lcv. v. Je:. 3, 5.

Ten vierden male was de dag sinds aangelicht.

STARING 2, 147.

2) Figuurlijk. Van den dag of den dageraad, overdrach-

telijk genomen als tijdperk van licht , van voorspoed ,
heil

of 'verlichting. Aanbreken, verschijnen. || De dag der

verlossing lichtte aan. — Mogen wij ... ons vleijen ,

dat . . . eindelijk nog gelukkiger dagen zullen aanlich-

ten , v. d. palm, Red. 2, 130.

Tot eens de jongste dageraad

Voor 't wentlend aardrijk aan zal lichten

!

KIKKER 2 , 46.

AANLICHTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

hclitte aan, heef! aangelicht. Uit Lichten, oplichten,

en bet bijw. Jan in den zin van nadering (34, g).

Door lichten of opbeuren nader tot iets brengen.

|| Licht dat blok wat aan.

AANLIGGEN, onz. st. ww. der 3<le kl., met

hebben: lag aan, lagen aan, heeft aangelegen. Uit

Liggen en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

Hd. anliegen.

1) Aan in den zin van onmiddellijke nabijheid (34, k)

,

hier te kennen gevende, dat het liggen geschiedt aan

cene plaats , die als bekend ondersteld wordt. Van

personen gezegd. Aan den disch liggen, op de wijze

der ouden. ||
Terwijl de gasten in het triclinium aan-

lagen, traden de danseressen binnen.

— Het verl. deelw. aangelegen vormt met zijn de

uitdrukking aangelegen zijn, die niet als de volm.

verl. tijd van aanliggen moet beschouwd worden

,

evenmin als aangezeten zijn voor dien van aanzitten.

De uitdrukkingen zij zijn , zij waren aangelegen staan

nagenoeg gelijk met zij liggen aan, zij lagen aan, en

verschillen alleen daardoor, dat zij den toestand der

aanliggenden meer doen uitkomen.

Zoo straalt , als 't Godendom ter disch is aangelegen,

Een zachte en reine dag van alle kant hun tegen.

HELMERS, Holl. N. 1G4.

— Evenzoo staat aangelegen, als bijstelling gebe-

zigd, voor aangelegen zijnde, met aanliggend gelijk.

|| Archias, zorgeloos aangelegen, vermoedde geen ge-

vaar.

— Gelijk de verl. deelwoorden ook met de kracht

van een imperatief worden gebruikt, om de opwek-

king tot eene handeling uit te drukken (als b. v. Op-

gepast ! Nu toegeluisterd !) , zoo bezige* bild. ook

aangelegen! voor ligt aan!

Gy volgt uw feest- uw speelgenooten
,

Daar, waar de disch u toeft met dartle tafelvreugd

En kozeryen van een bandelooze jeugd . . .

Uw deel is met haar: gaat! wellustig aangelegen!

2, 854 vlg.

2) Aan in den zin van richting naar het doel

(34 , h ). Scheepsterm. In eene bepaalde richting stu-

ren; eigenlijk zóó met het schip liggen, dat men op

een bepaald punt «««gaat, daarop «rarehoudt. Verg.

Aanleggen , onz. B). Door aanleggen breng

men het schip in de richting, waarin het vervolgens,

voortzeilende , aanligt.

't Gaat niet altoos voor den wind

,

Regt op de oevers aangelegen :

Dikwijls loopt de reis ons tegen.

tollens 1 , 00.

3) Aan in den zin van aan het branden (28, e).

Van vuur of brandende stoffen. Liggen te branden,

aan bet branden zijn. || Er lag een groot vuur aan. —
Ofschoon er nooit in gestookt werd vóór den eersten

November, en er dus ook nu geen vuur aanlag, iïeets,

Cam. Obsc. 40.

AANLIGGEND, bnw., uit hoofde der abso-

lute bcteekenis zonder trapp. v. vergel. Eigenlijk het

tegenw. deelw. van Aanliggen , doch in de thans ver-

ouderde beteekenis van aangrenzen , aanpalen , het

bijw. Aan genomen in den zin van aanraking (34 , a).

Zie Mhl. Wdb. op Aenliggen 2), en verg. Aan-
gelegen. Even als dit laatste, wordt aanliggend uit-

sluitend attributief gebruikt: een aanliggende akker,

een aanliggende hoek, niet de akker, de hoek is

aanliggend.

1) Van landerijen. Zóó liggende, zóó gelegen, dat

zij aan andere eigendommen grenzen of palen ; aanpa-

lend, belendend. || Deze akker is vruchtbaarder dan

de aanliggende landerijen. De platte grond van eene

buitenplaats en aanliggende tuinen.

— Syn. Zie Belendend.
2) In de wiskunde wordt aanliggend gezegd van

eene zijde die eenen hoek begrenst, en van ecueu hoek

die door eene zijde begrensd wordt. || Eene der recht-

hoekszijden met den aanliggenden scherpen hoek. Die

hoek en de aanliggende zijden zijn gegeven.

AANLIJDÈN, onpers. 'st. ww. der 5<le kl.,

met hebben: (lijdt aan), leed aan, (heeft aanqeleden)

,

doch uitsluitend gebruikt in den ouvolm. verl. tijd.

Uit Lijden in de oorspronkelijke beteekenis van voorbij-

gaan, en het bijw. Aan in den zin van bereiking

van het doel (34, e). Het leed aan (vergezeld van

eene tijdsbepaling), het duurde (zoo lang) ; eigenlijk: er

giug zooveel tijd voorbij totdat het punt bereikt werd ,

waarop het feit geschiedde. Thans is de uitdrukking

verouderd : men bezigt in denzelfden zin het eenvou-

dige Lijden zonder aan (zie ald.). Het leed een jaar,

als men thans zegt, beteekent eigenlijk er ging een

jaar voorbij. Aan voegde daaraan het denkbeeld tuc,

dat die tijd verliep tot aan het voorvallen van hel

bedoelde feit. Verg. Aandragen onz. en Aanloüpen.

|| Ook leedt het geen jaar aan, oft hy werdt herroe-

pen, hooft, Rampz. 2 (Meng. 180). Gemerkt hel

niet lang aan leed , oft hy raakte tot zyn' voorighe

vertrouwthcit en aebtenis, N. H. 342. 't Welk niet

lang aanlyden kon, 839. 't Leedt noch twee daagen

aan, brandt, Be Ruiter 213.

AANLIJKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

lijkte aan, heeft aangelijkt. Uit Lijken, d. i. een

zeil van touwen omboordsels voorzien, en het bijw.

Aan in den zin van aanhechting (34 , b ). Scheeps-

term. Steeds met de benaming van een bepaald lijk

(boordsel) als voorwerp. Een lijk aanlijken, een

boordsel aan het zeil aanzetten, aannaaien. ||
Het

onderlijk, boveulijk , ralijk, staande lijk aanlijken.

De derde zeilmaker heeft het boveulijk aangelijkt, de

baas lijkte het onderlijk aan.

Syn. Aanlijken , Lijken. Het laatste wordt van

de zeilen gezegd , en beteekent ( een zeil) van lij-

ken voorzien; het eerste wordt alleen gebezigd met

een bepaald lijk als object, en beteekent (een lijk)

aan het zeil naaien. Men zegt b. v. de baas is met

de bramzeilen klaar, uitgenomen het lijken, het

omboorden. Maar: de nieuwe kluiver is bijna klaar;
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men mot'/ nog slechts het achterlijk aait lij ken,
het boordsel aan de achterzijde aannaaien.

AANLIJMEN, bedr. zw. ww., met hebben:

lijmde aan , heeft aangelijmd. Uit Lijmen en het

bijw. Jan in deu zin van aanhechting (34 , b ). Door

middel van lijm bevestigen aan iets, dat als hoofd-

zaak wordt beschouwd. || Dit afgebroken stuk moet

neder aangelijmd worden. Die aangelijiude versierselen

laten alle los.

Afl. Aanlijminq.

AANLOEIEN, onz. en bedr. zw. mr., met

zijn en hebben: loeide aan, is en heeft aangeloeid.

I it Loeien en het bijw. Aan in verschillende opvat-

tingen.

ï) Onz. Aan in den zin van nadering (34, g).

Hulpw. lijn. Loeiend naderen.

Daar loeide op nieuw een rukvlaag aan.

tollens 4 , 1*26.

II) Bedr. Aan in den zin van richting naar het

doel (34, h). Hulpw. hebben. Loeien in de richting

naar iemand toe , hem loeiend treffen of bedreigen.

Een windvlaag rukt hem neer {den eik)

Zij loeit hem aan — luj kraakt, scheurt, tuimelt op den grond.

feith , Oden en Ged. 4 , 187.

Hoe ! waant gij dat de storm u minder aan zal loeien ?

peith , Graf 18.

Ik sidder — Uit de ontvlamde wolken
Loeit my de gramme donder aen.

v. Dl'ïsE, Vad. Poezy 1, 140.

AANLOEREN, bedr. zw. mr., met hebben,

loerde aan , heeft aangeleerd. Uit Loeren en liet

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h ). Loerend aanzien, ter sluik bespieden. — Van
een geneesheer aan het ziekbed zegt de dichter

:

Den Krancken loert hem aen, met zijn om-staende Magen.
jonctijs , Venus en Min. 67.

AANLOEVEN, onz. zw. mr, met
en zijn : loefde aan , heeft en is aangeloefd. Uit

Loeven en het bijw. Aan in den zin van voortgang

of toeneming (34, j). Scheepsterm. Meer loeven,

dichter bij den wind sturen ; hetzelfde als Oploeven.

Met het hulpw. hebben , wanneer het aanhieven als

eene handeling beschouwd wordt; met «7», wanneer

het gedacht wordt als verandering van plaats. || Zij

hadden een uur lang aangeloefd, toen de wind draaide.

Wij zijn een heel eind aangeloefd. — Ondertusschen

loefden de lywaartste scheepen gestaadigh aan .brandt,
De Ruiter 799.

Past, mannen, op het roer, loef aen, past op de wind.
pers , Jonas 12.

AANLOKKELIJK, bnw. en bijw. van wijze:

-lokkelijker , -lokkelijkst. Van Aanlokken in de bet. 2 )

,

met het achterv. -lijk in actieve opvatting. Geschikt

om aan te lokken, om tot zich te trekken of begeerte

tot zich op te wekken; bekoorlijk, verleidelijk M.

van zaken gezegd.
|| Er is voor mij iet zeer aanlok -

kelijks in, als ik mij voorstellc, op uwen Heiligen

berg verplaatst te zijn, H'ildsch. 5, 221. Zoo aan-

lokkelijk het vereerendc dezer keus en de luister van
het ambt zelve voor den jeugdigen vaderlander was,

v. d. palm , Red. 1 , 16G. Het voorbeeld is aanlok-

kelijk en wcgslepend, Sal. 7, 127. Uw voorslag is

aanlokkelijk, v. lennep, Poet. 10, 220.
— Bij dichters ook van personen gebezigd

:

Zij , aller maagden roem

,

Aanlokhjk als de leute,

Onschuldig als een bloem.

TOLLENS 8, 87.

Syn. Zie Bekoorlijk.
Afl. Aanlokkelijkheid

AANLOKKELIJKHEID, ssnw. vr., mv.
-heden. Van Aanlokkelijk.

1) Abstract. Geschiktheid om aan te lokken, tot

zich te trekken, begeerte tot zich op te wekken: aan-

trekkende bekoorlijkheid. In deze beteekeuis zonder

mv. || Gelukkig, indien de lessen der ondeugd minder
aanlokkelijkheids voor hem zullen behouden , Wildsch.

2, 47.

Zoud ik dan om t' ontgaan een weynig tegenspoeds,
Of uyt aanloklijkheydt en smaak van 't aardsclie leven,
Een rook , een bel , een bloem , dien goeden God begeven 7

OTJDAAN , Tonetlp. 17.

2) Concreet. Iets dat aanlokkelijk is, bekoorlijke

hoedanigheid.

Waar zyn uw zoete lonkjes heen ?

Waar zyn uw lieve aanlokklykheên?
T. BROEKHUIZEN 46.

Neen, blanker ziel met meer aanlokhjkheden , . .

.

Zij waren nooit gepaard geweest.

tollbns 11 , 10.

Maar wat dan is die bron van uw aanlokhjkheén?
DA COSTA 1 , 409.

AANLOKKEN, bedr. zw. iw, met hebben:

lokte aan, heeft aangelokt. Uit Lokken en het bijw.

Aan in den zin van richting naar zich toe (34, d).

Hd. anlocken.

1) Eigenlijk, met een persoon als onderwerp. Tot

zich lokken (een rnensch of dier); uitnoodigeu en op-

wekken om naderbij te komen of eene handeling te

beginnen , door middel van iets dat de zinnen streelt

of de begeerte prikkilt. Thans bijna uitsluitend van

menschen gezegd: van dieren zegt men veelal lokken.

|| Mijn soon, indien de sondaers u aenlocken, en ver-

willight niet, Spreuk. 1, 10.

Wiens honighzoete keel

De jeught naer 't lustprieel

Van Rome troont

,

En aenlockt. VONDEL 0, 358.

Dat Cypris namaels , van haer' duyven voortgetrocken

,

Den hemel liet , om hem tot minnen aen te locken.

i, 548.

Die het oogh door guichleryen

Aenlockt tot een snoot genot. 7, 678.

Hy weet op markt en straet de koopers aen te lokken.

F. J. blieck, Mengelp. 2, 44.

2) Overdrachtelijk, met eene zaak als onderwerp.

Bekoren en tot zich trekken door het opwekken van

zingenot of begeerte. || Het aas lokte den vos aan,

en hij viel in de knip. — Met een bysondere min-

licheyt van manieren ende aenlockende reden , scri-

VEEIUS, Voorr. v. D. HElssn Ned. Poém., bl. 9.

De jeugt en 't welig groen, dat lockt geweldig aen.

CAT3 2, 287.

't Aanlokkend lipkoraal, 't yvoor van arm en hals,

Eu 't donzend woDiensneeuw van 't golvend boezemmalsih
BILD. 2, 864.

't Lachte alles u tegen, aanlokkend en blij.

v. lennep, Poet. 4, 124.

Afl. Aanlokkelijk , aanlokking, aanloksel. Bij ML
ook aenlockigh (spieghel, Hertsp. 7, 256: „ Anlok-

kigk lust bekoort").

AANLOKSEL, znw. onz., mv. -loksels en

-lokselen. Van Aanlokken, door aanhechting van he

achterv. -sel in de beteekeuis van middel. Middel om
aan te lokken, bekoorlijke of verleidelijke eigenschap

of omstandigheid. || Men noemt dikwils een Juffer

Coquet , wanneer zy met haar opschik al wat doenlyk

is aanwend, om hare aanlokzelen in 't beste licht te

plaatzen , v. effen , Speel. 1 , 108. Sterke aanlokzels

tot bmtenspoorigheden , Wildsch. 1, 26. Ligtehjk te

betoveren door de bedriegehjke aanlokselen van wellust
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en vermaak, stijl, Opk. 23. Het verleidelijk aanloksel

van het groote en schoone , geel , Ond. en Phant. 1 50.

Bedaar , en wil u niet verlaaten

Op die bedriegelyke aanloksels , op dien schyn
Van gunst en hoop.

lescailje, Tooneelp. 24.

Waar* ik door ongerechtigheden

En haar aanlokselen bekoord.
Fsalmber. 66, 9.

Aanlokselen der zinnen, bij G. brandt voor dat-

gene dat de zinnen aanlokt.

Dan zal 't d' aanlokselen der zinnen

,

Ja zelfs de werelt overwinnen.
roèzy 2, 74.

AANLONKEN , bedr. zw. ww., met hellen:

lonkte aan, heeft aangelonkt. Uit Lonken en het

bijw. Aan in den zin van richting naar hel doel

(34, h). Lonken in de richting naar iemand toe, hem
met een vriendelijken oogwenk begroeten. || Iemand

aanlonken. — Uwe Koningrijke Hoogheid, die mijne

Zangnimf zomvrijle zoo minzaam heeft aangelonkt,

Dl lannoï, Dichtk. W., Opdr. IV.

Men zag den leeu een jongkvrou vryen,

Aenlonken , streelen , mont en wang
Eerbiedigh ku6sen.

VONDEL , Poèxy 1 , 772.

Zy lonckt hem aen , van zulvre min bewogen.
vondbl 8 , 125.

In 't zonnelicht lonkt vreugde ons aan

!

Vr. K. w. bild. 2, 289.

Lonkt
, g. lijk de lieve maan

,

Zacht onze avondspelen aan.

lootcj , Ged. 1

,

190.

De hui dreef af; daar kwam de maan
En lonkte Meerland troostende aan.

TOLLENS 6, 95.

AANLOODEN, bedr. zw. ww., met hellen:

loodde aan , heeft aangelood. Uit Looden , d. i. met
het dieplood peilen, en het bijw. Aan in den zin van
richting naar het doel (34, h). Scheepsterm. Al loo-

dende of peilende varen naar eene kust, eene bank of

ondiepte, waarvan men het bestaan kent en de nabij-

heid onderstelt; haar peilende naderen , totdat de diepte

,

die men loodt, en de grond, dien men ophaalt, bewij-

zen dat men er tegen aan of nabij is. Verg. Aandie-
pen (1ste art.).

|| De kust aanloodcn. Pen Gallooper
aaulooden.

Syn. Aanlooden, Slag krijgen (van). — Bij het

aanlooden zoekt men opzettelijk, bij het slag krij-

gen bespeurt men tegen verwachting , door het uitwer-

pen van het dieplood, de nabijheid van eene ondiepte.

AANLOOP, znw. m., mv. -loojien , doch al-

leen in de coucrete opvatting ; verkl. -loofje. Van
Aanloopen. Hd. anlauf.

1) Abstract. De daad van aanloopen.
a) Aanloopen, onz. 1,1,0). Het loopen naar iets

of in eene bepaalde richting. In het bijzonder:— In het krijgswezen. Korte, snelle, hevige aanval.

|| De verschansing werd in den eersten aanloop met
de bajonet genomen. — Tweehondert schutten ... om
den veyrt (de vaart) van den aanloop te doen struy-

kelen, hooft, JV. E. 269. De steedelingen braghten
eenighe stukskens geschut op den wal, om den aan-
loop te doen horten, 463.

Door des vyants aenloop en onverwachten slagh.

bredero , Liedt-Boeck 3, 24.

— A.'ttim. In plaats van het mv. aanloopen, dat

in dezen zin niet in gebruik is, bezigde men voorheen
aanloopingen. || Aenloopingen tegen malkandercn , ende
beweginge der schilden, enz., 2 Machal. 5, 3.

I) Aanloopen in dezelfde opvatiing. Loop, dien men
doet, als men springen of iets werpen wil, ten einde

op het bepaalde punt des te meer kracht te kunnen

doen. || Eenen aanloop nemen. Neem eenen goeden

aanloop , eer ge springt. Die sloot is zonder aanloop

niet over te springen. De Kaffers werpen hunne sa-

gaaien met eenen aanloop.

c) Figuurlijke opvatting der vorige beteekenis. In-

leiding op hetgeen men eigenlijk zeggen wil; woorden

of redenen, die men aanvoert, alvorens tot de hoofd-

zaak te komen of zijne ware bedoeling te kennen te

geven. || Om hem de zaak smakelijk te maken, moest

ik een langen aanloop nemen. Hij viel zonder aanloop

met de deur in het huis. Dat aanloopje was niet on-

aardig gevonden.

d) Aanloopen, onz. I, 1, l>). Herhaald bezoek;

«omtijds met het bijdenkbeeld, dat zulks lastig is.

|| Aanloop hebben. Zij hebben veel aanloop. Dat huis

heeft nogal aanloop. Die aan den weg woont, heeft

veel aanloop.

e) Aanloopen, onz. I, 1, l, en bedr.). Herhaald

verzoek, aanzoek. ||
Aanloop om iets. De Burgemeester

had veel aanloop om dat postje.

f) Aanloopen, onz. II, 1, c). In de uitdruk-

king Aanloop der zee, het spoelen der zee tegen het

land of strand; het bespoeld worden door de zee.

2) In concrete opvatting.

a) Aanloopen, onz. I, 1, a). In de bouwkunde.

Overgangslid tusschen twee verschillende leden van

een lijstwerk; gewoonlijk een koppellijstje, waarvan

het profiel een kwartrond vertoont, en dat als 't ware

den aanloop of overgang van eene richting tot eene

andere uitmaakt. Ook Afoop gehceten, fr. congé.

|| Die aanloop is veel te zwaar.

— fcyn. Aanloop , Afoop. — De aanloop is eigenlijk

het begin der andere richting; de afoop ziet op het

verlaten der eerste. In het gebruik onderscheidt men
tusschen aanloop en afoop, naarmate de overgang

stijgende of dalende plaats grijpt.

I) Aanloopen, onz. I, 4, b). In de werktuigkunde.

Benaming van verschillende deelen van werktuigen,

bij welke eene aanraking met een bewegend deel

plaats vindt.

«) Bij sommige draaibanken (spriug- of figuurban-

ken). Eene stalen stift of pin , tegen welke de aan de

spil bevestigde rosct aanloopt , om het snijden van den

beitel te regelen. Ook Taster geheeten.

p' ) In liet schaafblok , bij het schaven van groeven.

Verstelbare ijzeren nok , die , naar gelang van den daaraan

gegeven stand , den beitel op eene bepaalde diepte doet

stuiten en daardoor het te dieji indringen verhindert.

AANLOOPEN, onz., bedr. en onpers. st.

ww. der 10de kl., met zijn en hellen: liep aan, is

en heeft uangeloopen. Uit Loopen en het bijw. Aan,

beide in verschillende opvattingen. Hd. anlanfen.

I. Onzydig , met zijn en heiben.

I ) Loopen in den eigenlijken zin van zich bewegen.

1 ) Aan in den zin van richting naar hel doel

(34, h). Hulpw. zijn.

a) Loopen in de richting naar een voorwerp. || Op
een huis, op eenen persoon aanloopen. Wij liepen

recht op den toren aan.

— Ook van zeevarenden. ||
Wij liepen recht op

Terschelling aan , stevenden in die richting.

— In het krijgswezen. Op den vijand aanloopen,

met snellen pas recht op hem afgaan, om hem aan

te vallen. || Zij liepen met de bajonet op den vijand aan.

b) Zich naar iemands woning of verblijf begeven,

om hem te spreken of hem een kort bezoek te bren-

gen; meest in 't voorbijgaan. || Bij iemand aanloopen.

ïk zal even bij hem aanloopen , om het hem te vertellen

.

Loop even aan het postkantoor aan , en zie of er ook

een brief voor mij is. Ik ben gisteren eens bij heir
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aangeloopen. — Na durf ik ook zo dikwyls niet aan-

lopen, Burg. 417. Dat zijn zoon ook maar eens bij

Mevrouw de Princes moest aanloopen , om te h oo-

ren, of enz., immerzeel, B. Knoopius 53.

— Syn. Zie Aangaan, onz. A, I, 2).

2) Jan in den zin van nadering (34, g). Hulpw.

zijn. Loopend naderen , met snelle schreden aankomen.

|| Daar komt hij aanloopen. — EUa, welke schier

ademloos was kumen aangeloopen, v. lennep, Rom.

9, 86.

3) Jan in den zin van voor/gang (34, ƒ). Hulpw.

nebben. Snel loopen, zich haasten. || Loop wat aan,

jongen. Zijt gij daar al terug ! nu gij hebt goed aan-

geloopen.

4) Jan in den zin van aanraking (34, a). Hulpw.

zijn. Van eene zaak gezegd. In den loop iets anders

aanraken en daartegen stuiten. Alleen in bijzondere

toepassing, t. w.

a) In de zeevaart. Van een vaartuig. Varende

tegen een schip of eenig ander voorwerp stooten ; het-

zelfde als Janvaren. ||
Wij konden niet verhinderen,

dat het schip aanliep.

b ) In de werktuigkunde. Van een bewegend deel van

een werktuig. In zijn loop gestuit worden of belem-

mering ondervinden, door aanraking van een ander

deel van hetzelfde werktuig. || Het rad loopt aan,

nadat het drie omwentelingen gedaan heeft.

II) Loopen in overdrachtelijken zin.

1) Jan in den zin van figuurlijke aanraking (34, a).

a) Van personen. Hulpw. zijn. In ongelegenheid

komen; als 't ware In zijnen loop tegen iets stooten

of botsen. Verg. Inloopen. || Ik ben daarmede aange-

geloopen. — Hij zal daarover aanloopen , slecht ont-

vangen, bejegend worden, we il.

4) Van zaken, in de uitdrukking Tegen iets aan-

loopen (hulpw. hebben) , er tegen stooten of botsen

,

dus Er rechtstreeks in strijd mede zijn , er sterk tegen

strijden. Verg. Aandruisen 2), welk laatste echter

iets sterker van beteekenis is. || Rechtstreeks, lijn-

recht, vierkant tegen iets aanloopen. Dat loopt tegen

de gezonde rede aan. Zou dit niet tegen de billijkheid

aangeloopen hebben ?— In dien staat komen de kinderen

thuis: de jongens voorzien met veele kundigheden, die

tegen het oogmerk, waarom men die daar zond, aan-

loopen, Blank. 2, 197. Dat het vierkant aanliep tegen

de Formulieren onzer Kerk, Leev. 2,213 Omdat het

ook in alles tegen zijne inzigten aanliep, stijl,

Opk. 149.

c) Van land gezegd, dat door een hoogen water-

vloed bespeeld en gedeeltelijk overstroomd wordt. Hulpw.

zijn. Eigenlijk is het hier het water , dat aanloopt en

het land overstroomt ; maar door verwisseling van

subject zeide men (want de uitdrukking is thans ver-

ouderd) van het land, dat het aanliep. Evenzoo

worden nog heden Onderloopen en Overloopen gebe-

zigd. Verg. straks, bij 2). In den eigenlijken zin

werd het dan ook vroeger van het water gezegd, als

b. v.: „ Sy hebben op hem gesien, ja (hem) als een

waterstroom aengeloopen ," Ps. 34, 6. ||
Vlaandre

liep maghtigh aan; het Sa3 in; 't waater te Gent tot

aan 's Kaizars poorte, hooft, iV. H. 217.

Ook trof de hooge vloet, door 't ongestuimigh weer,

Hollanden en Westvriezen.

Het maghtigh Amsterdam liep aen en schrikte zeer.

POOT 1 , 888.

2) Jan in den zin van aanhechting (34, b). Hulpw.
zijn. Van ijzer of staal gezegd. Bij de bewerking door

mindere of meerdere verhitting eene bepaalde kleur be-

komen. Wederom door verwisseling van het subject.

Eigenlijk is het de kleur, die door oxydatie der op-

pervlakte van het staal daarover heen loopt, er zich

over uitbreidt en aan vasthecht ; doch men brengt dit

op het staal zelf over, en zegt dat het met deze of

gene kleur aanloopt. || Geel, rood, bruin, blauw aan-

loopen. Een blank stuk staal, langzamerhand verhit

,

loopt gaandeweg met verschillende kleuren aan. Geel

aangeloopen staal is harder dan blauw aangeloopen.

— Inzonderheid in de uitdrukking Laten aanloo-

pen, (het staal) door verhitting kunstmatig kleuren.

|| De gewc?rloopen zal men bruin laten aanloopen.
— Vanni. De uitdrukking is ontleend aai. het Hd.,

waariu de hier bedoelde beteekenis zeer in gebruik is;

doch in overeenstemming met ons taaieigen , blijkens

de naastvoorgaande opvatting (11,1, c) , waarbij vol-

komen dezelfde verwisseling van subject plaats heeft.

II. Bedrijvend , met hebben.

Loopen in den zin van herhaald gaan of komen
,

en Jan in dien van richting naar hel doel (34, h).

Met een persoon als voorwerp. Herhaaldelijk tot iemand

gaan of zich tot hem wenden, om hem iets te verzoe-

ken ; hem met verzoeken lastig vallen , als 't ware be-

stormen. Een herhaald Jangaan: zie ald., bedr. I, 1),

en verg. Aanloop (1 , e ) voor aanzoek. Thans is aan-

loopen in dien zin in de gewone spreektaal verouderd

,

docb als bijhelterm bij dichters nog wel in gebruik.

|| Wat is de Almachtige, dat wy hem souden dienen?

ende wat bate sullen wy hebben , dat wy hem aen-

loopen souden? Job 21, 15. En bidt niet voor dit

volck ... noch en loopt my niet aen, Jerem. 7, 16.

De Staatcn van Hollandt, aangeloopen door d' 'litge-

weekenen van Amsterdam, maakten zwaarigheit in 't

aartveyrden der voorwaarden, hooft, iV. H. 544.

Iliemitussen verzuimden de vrienden van Buis niet,

om zvne verlossing den Graave aan te loopen, 1074.

Van de Tielenaars . . . wordt aangetekend , dat zy , die

uit den aart gereed tot klaagen waren , den Keizer ge-

duuriglvk aanliepen , om hem te beweegen , dat hy enz.

,

wagen. Vad. Sist. 2, 141.

Den God van Isrel smeekte en aanliep door gebedeo.

VERSTEEG (aarjg. bij WEIL.).

Vergeefs den hemel aaugeloopen

,

Om uw behoud, gekermd, gezucht!

BEETS , N. Gtd. 42.

111. Onpersoonlijk , met hebben.

Jan in den zin van bereiking van het doel (34, *).

Van eene tijdruimte, onbepaald door het vertegen-

woordigd. Duren, aanhouden; eigenlijk loopen, voort-

gaan totdat zij aan is, het doel of het einde bereikt

heeft. Verg. Aandragen onz. en Aanlijden. In

bevestigenden zin gebezigd, wordt het loopt, liep

aan. enz. gevolgd door een bijzin, die met eer {dat)

of voor (dal) begint; bij ontkenning, dooreen bijziu met

of. || Het zal nog lang aanloopen, eer hij dat alles

grondig kent. Het liep heel wat aan, voor hij gereed

was om te vertrekken. Het heeft reeds te lang aange-

loopen. Het liep niet lang (geen jaar enz.) aan, of

de jongelieden waren een paar. — Zo gy eerst proeven

wilt, voor gy gelooft, zal het niet heel lang aanloo-

pen , of gy zult by de ondervinding weetcn , hetgeen

gy nu niet kunt aanneemen , Blank. 1 , 246.

— Syn. Zie Duren.
Afl. en Samenst. Jantoop; Janloopkleur.

AANIjOOPKLiEUR., znw. vr., meest in het

mv. -kleuren. Uit Janloopen (onz. II, 2) en Kleur.

De kleur, die het staal bij verhitting bekomt, en dm

afwisselt naar den graad der verhitting. Hd. anlauf-

farbe. || In de aanloopkleuren heeft men een maatstaf

voor den graad der verhitting van het staal.

AANMAAK , znw. rn., zonder mv. Van Jan-

maken De daad van aanmaken in den zin van in

voorraad vervaardigen (2). Het aanmaken, het in
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voorraad vervaardigen. || Er is eene concessie gevraagd

voor den aanmaak van zont op Java.
* AANMACHTIGEN. Zie de Aamn. bij Aan-

matigen.
AANMAKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

maakte aan , heeft aangemaakt. Uit Maken en het

bijw. Aan in verschillende opvattingen. Hd. anmachen.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Iets

vastmaken aan iets anders, dat niet genoemd, maar
als bekend ondersteld wordt ; aauvoegen , aanhechten.

|| Dat stak is losgegaan , ik zal het weder laten aan-

maken. Een nieuw aangemaakt slot {aan de deur).

Ecu stuk land bij een grooter aanmaken (er bij trek-

ken., om ze gezamenlijk te bebouwen).

2) Aan in den zin van aanvulling (34 , f). Van
dingen, die slijten of opgebruikt worden. Nieuwe voor-

werpen maken tot aanvulling of vermeerdering van

den bestaanden voorraad ; in voorraad vervaardigen.

|| Wij moeten nieuwe brasmatten aanmaken. Er zal

ernstig over het aanmaken van artillerie-materieel moe-
ten gedacht worden.

3 ) Aan in den zin van bereiking van den vereisch-

ten toestand (34, f). Van dingen, die slechts in ze-

keren bepaalden toestand gebruikt worden. Voor het

gebruik gereedmaken, toebereiden. || Sla aanmaken,
toebereiden. Engelsche mosterd aanmaken. Verf aan-

maken , eene verfstof behoorlijk met olie vermengen.

|| Wilt gij de sla aanmaken? Die verf is heel lastig

aan te maken.
— Metaalgieterij . Het vormzand aanmaken , het

zand bevochtigen en dooreenkneden , en daardoor voor

het gebruik geschikt maken. || Vóór het vormen wordt

het zand met koolpulver vermengd en aangemaakt.

— Veenderij. Land aanmaken, na het afgraven der

veenbedding den ontblooteu ondergrond door zuivering,

slichting, bezanding enz. voor de bebouwing geschikt

maken. |] Afgevcende gronden aanmaken en bemesten.

Nieuw aangemaakt land wordt veelal het eerst met
aardappelen bepoot.

4) Aan in den zin van voortgang (34, j). Sneller

maken of doen; voortmaken , handen reppen. Gemeen-
zaam. || Maak wat aan! maak wat voort!

5) Aan in den zin van aan het branden (28, e).

Van vuur. Aan het branden brengen.
[| Vuur aan-

maken. Maak .spoedig een goed vuur aan; het is koud.

- Bij uitbreiding ook van de kachel of den oven,
waarin het vuur brandt. || Maak spoedig de kachel aan.

Afl. Aanmaak.
AANMANEN, bedr. zw. ww., met hebben:

maande aan , heeft aangemaand. Uit Manen en het bijw.

Aan in den zin van voortgang (34,^'). Hd. anmahnen.
Iemand met nadruk raden tot iets, dat hij schuldig

is te doen; hem daartoe met woorden aansporen, op-

wekken. ||
Iemand tot iets aanmanen. Hij is reeds

dikwijls tot betaling zijner schulden aangemaand. — Zal

ik u tot berouw aanmaanen ? Wildsch. 5 , 54.

De regter ruiter vat liet woord.
En maant den graaf tot deernis aan.

TOLLENS 4, 145.

Afl. Aanmaner (-maanster), aanmaning.

AANMANING, znw. vr., mv. -maningen.

Van Aanmanen.

1) Abstract. De daad van aanmanen, liet aanmanen.

|| Ondanks alle aanmaning bleef hij stellig weigeren.

2) In concrete opvatting.

a) Eigenlijk. De raad, dien men iemand geeft, om
hem op te wekken tot hetgeen hij schuldig is te doen.

|| Hij gaf hem eene ernstige aanmaning. Zij sloeg al

mijne aanmaningen in den wind. — Hij verdubbelde

dan zijne aanmaningen: maar zij bleven doof, stijl,

Op/c. '184.

b) Figuurlijk. Een verschijnsel of eene gewaarwor-

ding, die doet denken aan eene naderende gebeurtenis,

en aanspoort om zich daarop voor te bereiden ; veelal

van ziekteverschijnsels gezegd. Verg. Aanklopping
en Vermaning. || Hij is gisteren door eene beroerte

getroffen ; hij bad al dikwijls eene aanmaning gehad
(b. v. door duizeling enz.).

AANMARCHEEREN (uitspr., naar Frun-

sche wijze: -marsjeeren) , onz. zw. ww., met hebben

en zijn ; marcheerde aan , heeft en is aangemarcheerd.
Uit Marcheeren , het fr. marcher , en het bijw. Aan
in verschillende opvattingen. Hd. anmarsc/neren.

1) Aan in den zin van richting naar het duel (34, h ).

In eene zekere richting of naar een bepaald doel mar-
cheeren. Met het hulpw. hebben, wanneer de marsch
;.ls handeling, niet zijn, wanneer die als plaatsvcr-

andering wordt gedacht. || Om in de juiste richting

te blijven , moet de guide een punt in het oog nemen ,

waarop hij moet aanmarcheeren. De jeugdige soldaten

hebben met den moed van oudgedienden op den vijand

aangemarcheerd. Hoever zijn de troepen al aangemar-
cheerd ?

2) Aan in den zin van voortgang (34, /). Hulpw.
hebben. Voortgang maken met den marsch, snel mar-
cheeren.

|| In weerwil van de slechte wegen hebben
de troepen goed aangemarcheerd.

3) Aan in den zin van aanvang of begin (34, i).

Hulpw. hebben, doch in deze bet. zijn de samenge-
stelde tijden nagenoeg niet in gebruik. Beginnen te

marcheeren, den marsch aanvangen. || Op het kom-
mando: Marsch! zal liet gelid vaardig met den lin-

kervoet aanmarcheeren.

Afl. De afl. aanmarcheering is niet in gebruik:

men zegt daarvoor Aanmarsch (zie aki.).

AANMAREN. Zie Aanmeken.
AANMARSCH (uitspr., naar Nederl. wijze:

-mars), znw. m., zonder mv. Uit Marsch en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Verg.

Aanmakcheeken. Van krijgsvolk. Aantocht, marsch

naar de plaats waar de spreker zich bevindt of waar-

heen hij zich in gedachte verplaatst. || De.;. . legerrnagt in

haren aanmarsch langs verschillende wegen, bosscha,
Lev. v. lf'. II, 2<J3.

— Vooral in de uitdrukking In aanmarsch zijn, in

aantocht zijn, aanrukken. || Wij vernamen van onze

spionnen, dat het leger in aanmarsch was. Er zijn

duidelijke teekeneu , dat de vijand in aanmarsch is.

AANMATIGEN, wederk. zw. ww., met heb-

ben: matigde zich aan, heeft zich aangematigd. Uit

Matigen, d. i. op de vereischte maat brengen, en

het bijw. Aan in den zin van richting naar zich toe

(34, d). In het Mnl., bij plant., kil. en de Staten

-

overzetters nog onbekend. Zich iets aanmatigen , eigen-

lijk : Iets , dat niet past , voor zich te pas maken , op

de vereischte maat brengen. Vandaar overdrachtelijk:

Iets wederrechtelijk als voor zich passend of berekend

aanmerken, als wettig eigendom beschouwen en ge-

bruiken ; handelen alsof men de rechtmatige bezitter

ware. Steeds in afkeureuden zin. Voorheen — en dit

bevestigt de gegeveue verklaring— werd in denzelfden

zin zich iets aanmeten gebezigd: zie Aanmeten (we-

derk.). Hd. sich anmaszen, door grimm (D. Wtb.

1, 40G) als sich zumessen, beilegen verklaard. || Gij

matigt u te veel aan. Hij matigt zich eenen rang

aan, waarop hij geen recht heeft. — Ze matigen zig

niet zelden een zoort van gebied aan, v. effen,

Speet. 3, 13. De Baron van G. had zich het recht

aangemaatigd , om my te doen vatten, Leev. 1, 131.

Hij matigde zich onbewimpeld het bewind der zee-

zaken aan, stijl, Opk. 89. Van nu af begon Ma-
homet. . .dat onbepaald gezag zich aan te matigen

,

v. I). palm, Red. 1, 87. Het tijdstip, waarin hij

den titel van Profeet zich aanmatigde, 1, 82. Alle
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magt, die hij zich aanmatigde, 1, 97. Om zich iu

zijn aangematigd gezag te handhaven, 1, 107. Al

vrie - zich titels aangematigd zal hebben, ... die

hom niet wettig toegekend zijn, W. v. Strafr.a. 259.

Aa n in. Vroeger placht men aanmatigen verkeer-

delijk te verklaren als eene verbastering van aanmach-

tigen: ecue uitlegging, die zelfs nog WEILAND waar-

schijnlijk achtte. Hit gaf aanleiding, dat sommigen
opzettelijk aanmachtigen schreven , als b. v. SOETE-

BOOM, Soel-stemm. Zwaane v. Watert. 37: n Jan

1'it/yii, die hem aanmachtigde Heere van Waterlaudt

te wesen." Doch aanmachtigen is niets anders dan

een geleerd verzinsel, het gevolg eener etymologische

dwaling. Op zich zelf beschouwd, is het ook verkeerd

gedacht. Men machtigt een persoon , niet eene zaak
;

derhalve kan men zich eene zaak ook niet aanmachtigen.

Mvn. Zie Toekennen (zich —).

Afl. Aanmatigend , aanmatiging.

AANMATIGEND, huw. en bijw.; -matigen-

der , -matigendst. Eigenlijk het tegenw. deelw. van

(zich) aanmatigen.

I) Bnw. Van personen of van hunne woordenen

dadeu. Blijken gevende, dat hij die spreekt of handelt,

zich rechten aaumatigt of toekent, die hij niet bezit;

laatdunkend, trotsch. || Een onverdraaglijk aanmati-

gend mensch. Wie heeft gaarne met aanmatigende

beden ie doen- Zulke aanmatigende woorden had hij

nog niet gesproken. Aanmatigende trotschheid.

11 ) Byw. (van wijze). Op eene wijze , die van aanma-

tiging getuigt. || Hij sprak mij zoo aanmatigend aan.

8yn. Zie Tbotsch.
AANMATIGING-, znw. vr., mv. -matigin-

gen. Van Aanmatigen. De daad van zich (iets) aan

te matigen. Onrechtmatige tueëigening; of wel Han-

deling, die toont dat men zich iets aanmatigt; laat-

dunkende taal of daad. || Welk eene aanmatiging! —
I- bel noodig u den indruk te beschrijven, dien deze

nirde aanmatiging van Goddelijk gezag alom \ r-

wokkcii munt! v. D. palm, Red. 1, 76. Onze taal

bezit twee woorden , . . . waarvan het eene het eigen

karakter der bescheidenheid, het andere dat der on-

bescheidenheid uitdrukt ; . . . het eene is matiging ; het

andere aanmatiging , 3 , 106. Voorbarig geloof geven

aan de aanmatigingen eener trotsche wijsbegeerte,

Leerr. 4, 26.

AANMELDEN, bedr. zw. mr., met hebben:

meldde aan, heeft aangemeld. Uit Helden en het

bijw. Aan in den zin van iiguurlijke bereiking van

het doel (34, e). Hd. anmelden.

1) Met eene zaak als object, doch weinig gebrui-

kelijk. Iets als aanwezig of zóó zóó aanstaande vermel-

den ; aankondigen. || Iemand iets aanmelden.

Wat meldt die tred my aan,

Die met de drift eens bergstrooms nadert.'

bild. 2, 10S.

2) Met een persoon als object, de gewone opvat-

ii-t uf aanwezigheid berichten van iemand

ii bezoek wenscht te brengen, of een onderhoud

verlangt; iets minder deftig dan aandienen. || De bode

meldde den Heer N. N. aan. Wilt ge mij bij uwen

heer aanmelden , hij heeft mij ontboden. Zich bij iemand

laten aaumelden. Ik liet mij aanmelden als eene oude

kennis. — Ik liet my aanmelden; Mevrouw V. ont-

ting my, Leev. 2, 335. Ik ben zoo vrij geweest, mij

bij Mevrouw de Gravin te laten aanmelden, v. LEN-

IB, Hom. 2, 244.

3 ) \\ ederkl

a) Zich aanmelden, door den bode van zijne aan-

wezigheid kennis laten geven en verzoeken om binnen-

gelaten te worden. || Nog eer ik mij aangemeld had,

kwam de heer des huizes mij te gemoet.

b) Zich aanmelden, zich in zekere hoedanigheid,

in persoon of schriftelijk, bij iemand bekendmaken.

|| Ik meldde mij bij den Minister aan als den schrijver

van het vlugschrift.

— In het bijzonder. Zich opgeven als verzoekende

tot iets toegelaten te worden , als mededinger naar

eene betrekking, of als gegadigde. || Hoevele jonge-

lieden hebben zich voor het examen aangemeld? Zult

gij u ook niet voor dat baantje aanmelden ? Zij , die

voor deze betrekking in aanmerking wenscheu te ko-

men , worden verzocht zich schriftelijk aan te melden

bij den Secretaris. De gegadigden moeten zich binnen

eene week bij den Burgemeester aanmelden.

Afl. Aanmelding.

AANMENGEN, bedr. zw. wvr., met hebben:

mengde aan, heeft aangemengd. Uit Mengen en het

bijw. Aan in den zin van bereiking van den vereischten

toestand (34, f). Door mengen voor het gebruik ge-

schikt maken , toebereiden door vermenging met iets

anders. || Mosterdpoeder moet met water aangemengd

worden. Die verf is te dik, meng ze met nog wat

olie aan.

Afl. Aanmenging.

AANMENNÈN, bedr. zw. ww., met hebben:

mende aan , heeft aangemend. Uit Mennen en het

bijw. Aan in den zin van richting naar hel doel

(34, h). Thans verouderd; mennen wordt thans uit-

sluitend van paarden gezegd. Bij hooft vindt men
aanmennen, van menschen gebezigd, voor aanvoeren

zoowel als voor aandrijven. Kil. „Aen-mennen, adi-

gere, impellere." Ook V. ghistele gebruikte het iu

dien zin: zie Uitl. Wdb. || Moedighlyk queeten

zich de Engelschen, aangement van Norrits zelf, X
R. 828. Aangement van wakkren windt, 912.

AANMEREN, bedr. zw. ww., met hebben:

meerde aa7i , heeft aangemeerd ; vroeger ook AANMAKEN

(
maerde

,
gemaerd). Uit Meren (

Maren ) , schcepsterm ,

en het bijw. Aan in den zin van aanhechting (34 , b).

Een schip in de haven vóór en achter vastleggen,

hetzij aan palen of aan uitgebrachte ankers. Thans

gewoonlijk alleen Meren : zie ald.

Hier leght geen moede kiel noch zeejaght aengemaert

,

Of rijdt op anckertou.
VOKUEL 8, 282.

AANMERKELIJK , bnw. en bijw.; -merke-

lijker , -merkelijkst . Van Aanmerken in den zin van

opmerken, opletten, met het achterv. -lijk in pas-

sieve opvatting.

1) Bnw. — 1) In 't algemeen. Verdienende, om
welke reden ook, aangemerkt of opgemerkt te wor-

den. Alleen van zaken gezegd. ||
Dat zelve jaar is

ook . . . aanmerkelyk door den vermaarden scheepstrydt

voor Gibralter, brandt, De Ruiter 5. Aanmerke-

lyk is 't, dat de Paus, in dezelve, op de kragtigstc

wyze betuigt, dat enz., wagen. Vad. Hist. 4, 218.

Het ia aanmerkelyk, dat de goedaartigste menschen -

vriend . . . zig zo hamers streng uitte omtrent huiche-

laar- , Blank. 3, 320. Het aanmerkelykste teeken ik

op, dan kunnen wy in de winteravonden wat 1

t, los. Zouder dat my veel aanmerkelyks wedervoer,

Burg. 181. — Verg. ook Leev. 6, 121, 364, enz.

O nooit gehoord verhaal! aanmerklyk , zeer byzouder'

/ a , 258.

— In dezen aJgemeenen zin is het woord thans

niet meer in gebruik: uien zegt daarvoor opmerkelijk

uf merkwaardig ; terwijl aanmerkelijk tegenwoordig

uitsluitend op de hoeveeIheid (quantiteit) , en niet meer

op .Ir hoedanigheid (qualitcit) der dingen ziet.

2 ) Door hoeveelheid , grootte of sterkte verdienende

aangemerkt of opgemerkt te worden; opmerkelijk van

bedrag of omvang. || Aanmerkelijke sommen, voor-
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deelen , verliezen. Ik bespeurde een aanmerkelijken ach-

teruitgang in zijne zaken. Hij heeft in een jaar aan-

merkelijke vorderingen gemaakt. — Altoos vol hoop dat

onze ondernemingen zullen gelukken, of bevreesd dat

wij aanmerkelijke schaden zullen lijden, Wildsch. 1 ,328.

De aanmerkelyke legaaten , die ik myne Nigt Chrisje

hebbe toegedagt, Leev, 7, 328. Een groot vierkant

zilver blad , . . . tot eene aanmerkelyke hoogte met
allerlei fyne gebakjes opgestapelt, Burg. 166. Eene
reize door een aanmerkelijk deel van Frankrijk en

Zwitserland, v. D. palm, Red, 1, 164. Eene aan-

merkelijke jaarlijksche toelage, 1, 196.

II) Bijw. (van hoeveelheid of intensiteit). In eene

aanmerkelijke mate. || Het water is dezen nacht aan-

merkelijk gewassen. Bij mijne terugkomst in mijne va-

derstad vond ik haar aanmerkelijk vergroot en ver-

fraaid. — Buiten twijfel moest de welluidendheid zijner

verzen, bij zijne muzikale gemoedsstemming, aanmer-
kelijk winnen, v. D. palm, Red. 1, 8. Indien ik

door dit voorbeeld u reeds aanmerkelijk heb op den
weg gebragt, om . . . bepaalder en juister te oordee-

len, 1, 130. In woonplaats vrij aanmerkelijk van
malkaar verwijderd, Leerr. 3, 22.— Syn. Aanmerkelijk, Aanzienlijk. — Voor zoo-

verre beide woorden synon. zijn, verschillen zij on-
derling in graad. Aanzienlijk, in overeenstemming met
de afleiding des woords

, geeft te kennen , dat iets door
zijne grootte of sterkte aanzien of opzien , en dus eene

zekere mate van verwondering verwekt. Het zegt dus

meer dan aanmerkelijk. Het laatste geeft eigenlijk

slechts te verstaan , dat de quantiteit of intensiteit

groot geuoeg is om in aanmerking te komen , ofschoon

het gebruik die opvatting in dier voege versterkt heeft

,

dat men bepaaldelijk bedoelt hetgeen wel zeer in aan-

merking komt. Niettemin is eene aanzienlijke hoe-

veelheid grooter dan eene aanmerkelijke.

AANMERKEN , bedr. zw. ww., met hebben

:

merkte aan, heeft aangemerkt. Voorheen ook on-

scheidbaar gebruikt in de bet. 1 , «). Uit Merken, en

het bijw. Aan, beide in verschillende opvattingen. Hd.
anmerken.

1) Merken in de oude beteekenis van opmerken

,

opletten, en Aan in den zin van richting naar het

doel (34, h).

a ) Op iets opletten , er acht op geven , het op-

merkzaam beschouwen, overwegen. Voorheen zoowel

onscheidbaar als scheidbaar gebezigd (verg. Mnl. Wdb.),

later veelal scheidbaar.
|

lek hebbe de werelt aenge-

merekt, ende siet , daer was gevaer, 4 Esdr. 9, 20.

Aenmerckt de leliën des velts, hoe sy wassen, Matth.

6, 28. Aenmerckt de raven, dat sy niet en zaeyen,

noch en maeyen, Luc. 12, 24. Zy baaden ook zyn'

Hoogheit zeer ootmoedelyk , t' aanmerken dat men
hen dies ook in geene wyze beschuldighen kon , hooft,
N. H. 966. Zoo zoude zyner üoorluchtigheit geheven
t' aanmerken , dat enz., 1181. Dit arme schaap is. . .

verlegen , zo wel als men het beleefdheid doet , als

wanneer men het niet aanmerkt, Wildsch. 4, 272.
Gy hebt de bekwaamheid om... beminlyk te zyn

;

zo zelf, dat men niet eens aanmerkt, dat gy niet

mooi zyt, Leev. 1, 171.

Deze oorspronkelijke beteekenis (in het Mnl. de

eenige) is thans verouderd en het woord iu dien zin

door Opmerken vervangen. Doch de oude opvatting

leeft nog voort in het als voegwoord gebruikelijke

verl. deelw. Aangemerkt (zie ald.), in de afgeleide

uitdrukkingen in aanmerking nemen en — komen , en

,

hoezeer gewijzigd . in het gewone
b) Aanmerken als, gevolgd door eene praedicatieve

bepaling. Beschouwen als , aanzien , achten of rekenen

voor. Met denzelfden overgang van begrip , die ook

in beschouwen, aanzien en achten heeft plaatsgehad.

|| Deeze dieverij moet gij aanmerken als een bl(jk

van erkentenis, Wildsch. 2, 73. Ik hoop ... dat gy
het huis myner ouders als dat uwer familie zult aan-

merken, Leev. 3, 319. Een pligt..., dien ik niet

anders dan als een dierbaren lijkpligt voor eenen af-

gestorven weldoener kan aanmerken , v. D. palm, Red.

1, 160. Velen, die . . . hunnen zegen slechts als hun
wettig deel aanmerken, 1, 203. Door het bedrog en

de vijandschap van hen, die hij als vrienden had aan-

gemerkt, v. lennep, Rom. 2, 271.

2) Merken in den afgeleiden zin (dien het woord
alleen aanneemt in samenst. met aan en op) van het

opgemerkte uitspreken, en Aan in den zin van aan
zekere plaats (34, k), hier opgevat als bij zekere

gelegenheid. Bij eene gegevene gelegenheid datgene

uitspreken dat men daarbij heeft opgemerkt of geoor-

deeld: dus: Als zijne mecning uitspreken. || Ik heb
haar meermaal hooren aanmerken , dat vriendschap enz.,

Leev. 1, 24. Over het huwlyk myner tedergeliefdo vrien-

din zal ik maar weinig aanmerken, 1, 124. Myn
vader merkte aan . . . dat hy een zeer bekwaam . . . jonge-

ling is, 2, 223. Anders zoude ik kunnen aanmerken,
dat ligtmissen van dit soort hunnen roof niet zoeken

onder de gemeene lieden , Wildsch. 3 , 132. Vooraf

echter moet ik aanmerken , dat men nimmer wel spre-

ken kan over een slecht, een arm of niets beduidend

onderwerp , v. d. palm , Red. 1 , 39.

— Vooral gebruikelijk in een tusschenzin , bij het

vermelden van hetgeen door iemand gezegd is, en dan

bijna met zeggen gelijkstaande ; doch altijd met de be-

doeling, dat het gezegd is naar aanleiding van iets

anders , dus bij eene bepaalde gelegenheid en daarmede

in verband staande. || Hoor eens, merkte X aan, gij

ziet een gewichtig punt voorbij. De geheele zaak, gelijk

te recht door den vorigen spreker is aangemerkt, is

eigenlijk van weinig belang. — Dit
4
is, gelijk Tullius

aanmerkt , geene geschreven , maar een ingeschapen

wet, v. lennep, Rom. 9, 57.— Somtijds gaat met aanmerken het bijdenkbeeld

van afkeuring gepaarl. || Hij moet ook altijd wat

aanmerken, bij alles iets afkearends zeggen. — Een
schoone vyyer enz.: mag ik iets aanmerken? het zou

dit zyn, dat uw vischkom wat volle groot is, Leev.

1 , 253. Ik heb thans een aanmerkende luim , 2 , 33.

— In de uitdrukking iets aan te merken hebben

of — vinden , of wel wanneer het ww. vergezeld gaat

van het voorz. op, wordt dit bijdenkbeeld van afkeu-

ring altijd bedoeld. || Hij heeft ook altijd wat aan

te merken. Wat hebt gij nu weer aan te merken?

Heeft iemand op de voorgelezene notulen iets aan te

merken? Zij vond daar niets op aan te merken, en

gaf hare toestemming. Wat heeft hij op uw werk aan-

gemerkt? De strengste vitter kon er niets op aanmerken.

Afl. Aanmerkelijk , aanmerking. Bij HOOPT ook

aanmerk als znw. voor aanmerking (in aanmerk van,

N. H. 532; ten aanmerke van, 477).

Samenst. Aanmerkemwaardig

.

AANMERKENSWAARDIG, bnw. ;

-waardiger , -waardigst , of meer en meest -waardig.

Uit Aanmerken als znw. en Waardig. Hd. anmer-

kenswerth (bij vondel 6, 669: aenmerekens waert).

Waardig aangemerkt , opgemerkt of in aanmerking ge-

nomen te worden. — Ik kon wel niets aanmerkens-

waardig van mij zelf verhaalen, Wildsch. 2, 254.

Thans niet meer in gebruik : men zegt opmerkelijk

of merkwaardig.

AANMERKING, znw. vr., mx. -merkingen.

Van Aanmerken. Hd. anmerkung.

1) Aanmerken in de oude beteekenis van opletten,

opmerken (1 , a). De daad van aanmerken. Het opletten

de opmerkzaamheid, aandacht, || De meeste kundig-

heden , die de waardij der zamenleving uitmaken , en.
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waarin niemand, die eenige aanmerking verdient, be-

hoorde ongeoefend te zijn, v. D. palm, Red. 1, 194.

Het woord wordt het meest gebezigd in de bepaalde

uitdrukkingen

:

— In aanmerking komen, van personen en zaken.

Opmerkzaamheid ondervinden, de aandacht tot zich

trekken; bij eene handeling, oordeelvelling enz. mede-

gerekend en van belang geacht worden. || De vroeger

door hem bewezene diensten behooren in aanmerking

te komen. Zijne rechtmatige aanspraken kwamen niet

in aanmerking : hij werd afgewezen. Van de vele me-
dedingers kwamen maar twee in aanmerking. Hij ver-

zocht insgelijks voor dat baantje in aanmerking te

mogen komen. — Alle daaden, die uit onze opvoeding,

onze geaartheid ongemerkt voortspruiten , . . . weegen

op de goudschaal des Heüigdoms zo weinig , dat zy

niet in aanmerking kunnen komen, als men de reke-

ning zal opmaaken, Blank. 2, 97. Gy komt nu reeds

by ons, hoe jong gy zyt, in aanmerking, Leev. 6, 80.

Niemand komt buiten hem in eenige aanmerking,

Burg. 445.
— Niet in aanmerking komen tij iett , niets waard

zijn in vergelijking daarvan.
|| Al het leed, dat hij

vroeger had doorgestaan, kwam bij die zaligheid niet

in aanmerking.
•— In aanmerking nemen, van zaken. Op iets let-

ten, er zijne aandacht aan schenken ; het bij eene

handeling of oordeelvelling mederekenen en van be-

lang achten. || Als men zijne jeugd en onervarenheid

in aanmerking neemt, zal men hem met verschooning

bt-handelen. Neem daarbij in aanmerking, dat hij niets

van dat alles geweten heeft. — Als ik nu de vadzig-

heid van mynen aart en de onzekerheid van het leven

in aanmerking neeme, Leev. 2, 81. Als ik in aan-

merking neem, dat ik aan een vriend schryf, 3,

Voorr. 20. Mijn humeur, mijn smaak in aanmerking

genomen zijnde , zoude ik misschien een anderen . . .

weg hebben ingeslagen, Wildsch. 2, 254. Eene bij-

zonderheid des te merkwaardiger in die landstreken

,

wanneer men het verschil van heider jaren daarbij in

aanmerking neemt, v. d. palm, Eed. 1, 82.
— Vit aanmerking van

, praepositionale uitdruk-

king , die de beweegreden eener handeling aanwijst

;

gelijkstaande met om, wegens, ter oorzake van. || Uit

aanmerking zijner jengd werd hem vergiffenis geschon-

ken. — Pieter, die, uit aanmerking van den snijbal,

voor geen geld der wareld hem maken wilde {in 't

biljartspel), beets, Cam. Obsc. 47.

2) Janmerien in den zin van zijne meening uil-

spreken (2).

a) De daad van aanmerken. Het aanmerken, het

uitspreken eener opmerking of meening over een punt

,

waarvan sprake is; of wel de woorden zelve, waarin

men daarbij zijne gedachte uit. j| Eene belangrijke

aanmerking. Eene aanmerking maken. — De aanmer-
king nws wijsgeers is zeer gewigtig , Wildsch. 5,374.
Uwe aanmerkingen over het modieuse buitenleeven zyn

gegrond, Leev. 2, 33. Het is eene gegronde aanmer-
king, dat onze deugden en zwakheden al zeer na aan

elkander grenzen, 5, 310. Deze aanmerking behelst

den voornamen sleutel van dit lied, v. d. palm,
Red. 1, 15. Door deze aanmerking zijn wij genaderd

tot de ontdekking der bron, waaruit enz., 1, 33.

Doch ik moet dit, en een aantal andere aanmerkin-

gen , . . . voor het tegenwoordige met stilzwijgen voor-

bijgaan , 1 , 45.

— Syn. Aanmerking , Opmerking. — In den grond

beteekenen beide hetzelfde. Aanmerking is de oudere

uitdrukking , opmerking de jongere , die thans meer

algemeen in gebruik komt, nu aanmerking veelal in

ongunstigen zin , als eene afkeurende opmerking , be-

gint te gelden (zie straks). Doch er is tusschen de

beide woorden nog een ander verschil. Bij opmerking

wordt sterker nog dan bij aanmerking op den voor-

grond gesteld, dat de gedachte door eigen vinding van

den spreker ontstaan is. Eene juiste aanmerking be-

wijst een gezond oordeel, eene juiste opmerking ge-

tuigt nog daarenboven van eenige scherpzinnigheid.

— In deze opvatting heeft aanmerking allengs een

ongunstigen zin aangenomen, en beteekent veelal de

uiting van een afkeurend oordeel, echter niet over de

geheele zaak, waarvan sprake is, maar over enkele

bijzonderheden daarvan. Altijd is dit het geval, wan-

neer het voorz. op volgt. Verg. Aanmerken, 2).

Daarom bezigt men liever opmerking , wanneer men
zijne woorden niet als zoodanig wil doen voorkomen.

|| Eene bescheidene, beleefde, bitse, bittere, scham-

pere aanmerking. Aanmerkingen hebben, maken. Heeft

een der leden eenige aanmerking op de voorgelezene

notulen? Ik heb volstrekt geeue aanmerkingen, niets

af te keuren. De meesten keurden het stuk goed zon-

der aanmerkingen. Hij is een onaangenaam mensch;

hij maakt op alles aanmerkingen. — Om op uwen

geëerden {brief) eenige aanmerkingen te maaken, u

eenige bedenkingen mede te deelen, Leev. 1, 121.

— Syn. Aanmerking , Bedenking. — Eene aanmer-

king wordt altijd , mondeling of schriftelijk , uitgespro-

ken; eene bedenking kan ook verzwegen worden. Ook
is de aanmerking sterker dan de bedenking: de eerste

drukt een min of meer afkeurend oordeel uit, de

laatste geeft alleen een twijfel te kennen, het opperen

van een bezwaar , maar dat wellicht voor oplossing

vatbaar is. Daarom is het laatste woord beleefder dan

het eerste. Men deelt eenen vriend eenige aanmerkingen

op zijn werk mede , doch welstaanshalve noemt men
ze bedenkingen.

b ) Het gewrocht van aanmerken. Het aangemerkte

;

bepaaldelijk eene geschrevene aanmerking , naar aan-

leiding van hetgeen door iemand geschreven of gespro-

ken is; aanteekening, noot. In deze opvatting kan

het voorz. op volgen, zonder eenig bijdenkbeeld van

afkeuring.
|

Hij zond mij het stuk met een aantal

aanmerkingen terug. Schrap die aanmerking liever door.

Ik vind hier op den kant eene aanmerking gesteld.

Aanmerkingen op Cicero, op Vondel, op AtHenriade.

Geleerde aanmerkingen op verschillende schrijvers.

— Syn. Zie Aanteekening.
AANMETEN, bedr., voorheen ook wederk ,

st. ww. der 3de kl., met hebben: mat {zich) aan,

malen {zich) aan, heeft {zich) aangemeten. Uit

Meten en het bijw. Aan in den zin van aanhechting

(34, b). Hd. anmessen.

I) Bedr. Met de benaming van een kleedingstuk

als object, en een persoon in den 34™ nv. Iemand
iets aanmeten, eigenlijk, volgens de afleiding: Aan-

passen , aan het lijf meten of het goed passend is.

Doch gewoonlijk overgebracht op de daaraan vooraf-

gaande handeling: Aan iemands lijf de maat nemen

voor het kleedingstuk, dat men voor hem maken zal.

|| Iemand eenen rok, een vest, eene jas enz. aanme-

ten. De kleermaker heeft mij een nieuwen rok aange-

meten. Hij heeft zich een paar laarzen laten aan-

meten.

II) Wederk. xïiide e. Eigenlijk: Zich aanpas-

sen, als passend voor zich aanmerken. Figuurlijk ge-

bezigd (verg. hd. sich anmaszen) voor

a) Zich toekennen, zich toeëigenen; met het bij-

denkbeeld, dat zulks ten onrechte geschiedt, en dus

hetzelfde als zich Aanmatigen: zie ald.
|

Als eene

stofster en grootspreekster, die zich aenmeet, 't geene

haer in geenen deelen toe en komt, de deckek,

1 , 73.

Voorti 't anckerimeden sich aenmeeten de Tyrrtienen.

voudbl 2, 109,
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lek weet wel dat de vorsten

En groote meesteren dien roem, indien niet heel,

Ten minsten veeltyds zien aenmeten voor een deel.

DE DECKER 1 , 178.

Hv heeft zich d' eere Gods (o laster!) aengemeten.
1, 222.

b) Iets durven ondernemen of zich onderwinden,

onderstaan, dat niet voegt, ol' dat men niet kan;

zich vermeten.

Dees fabel wil de zulcke aen-spreken zonderlingen,

Die zich aenmeten meer als menschelijcke dingen.

vondel 1 , 441.

AANMETSELEN , bedr. en onz. zw. ww.,

met liebben: metselde aan, heeft aangemetseld. Uit

Metselen en het bijw. Aan in verschillende opvat-

tingen.

I) Bedr. Aan in den zin van aanhechting (34, b).

Door metselen aan bestaaud metselwerk toevoegen.

|| Die muur dreigt in te storten, de later aangeniet-

sclde beren laten los.

II) Onz. Aan in den zin van voortgang (34,./).

Spoed maken met metselen. ||
Mannen, gij moet wat

aanmctselen , het werk moet van daag af.

AANMINLIJK ofAANMINNELIJK,
bnw. en bijw. van wijze; -miniijker, -mintijlst. Uit

Minlijk en het bijw. Aan. Andere vorm voor Aan-

minnig (zie ald.); bij weiland nog als de meet ge-

wone vorm vermeld , doch thans weinig meer in gebruik.

Noit schoot de zon aenminnelyker stralen.

POOT 1 , SOS.

Afl. Aanininlijkheid.

AANMINNIG, bnw. en bijw.; -minnigcr

,

-minnigst. Van het znw. Min, liefde, en het bijw.

Aan in den zin van richting naar een voorwerp (34 , // ).

Verg. Aanminluk. Eigenlijk, naar de afleiding:

Liefde op iemand uitstralende, hein liefelijk aanziende

en daardoor liefde verwekkende; doch in ruimere op-

vatting toegepast op het bevallige of bekoorlijke, dat

liefde wekt.

I) Bnw. — 1) Eigenlijk, van personen. Bekoor-

lijk, bevallig, liefelijk, liefdewekkend.

Aanminnig beeld

,

Volmaakt en rein van leden

!

Wie kan u aanzien, en niet blaaken in uw min?
huïdecoper, Ged. 68.

Men ziet aan de andre zy' de aanminnige Vorstin,

v. merken, Germ. 246.

Nu vaarwel, aanminnig meisje!

V. alphen 1 , 435.

Die morgen, Dierbre, kan niet rijzen

Voor ons , voor ons aanminnig kroost.

BILD. 10, 404.

Daalt de beurtzang mij in de ooren van 't aanminnig Negental.

v. LENNEP, Poet. 9, 14.

— Ook van de uiterlijke gedaante gezegd, of van

die lichaamsdeelen , die het innerlijk wezen openbaren.

't Aanminnig» wezen toont all' zyne aanvalligheén.

hoogvliet , Abr. 73.

Aanminnig was haar zoete mond.
BILD. 1, 210.

Een serafijntje , 't hoofd gebogen
,

Met traantjes in de aanminnige oogen.

LULOFS , Ged. 86.

Aan wier aanminnig oog hij vol verrukking hing.

TER HAAR, Ged. 1, 8.

2) Bij uitbreiding, van zaken. Bekoorlijk, beval-

lig, liefelijk. ||
Eindelijk verschijnt de dood onder het

aanminnig b-eld ... des slaaps , BORGER ,
Leerr.

1 , 252. "Het gemoed is vatbaar voor den indruk. .

.

van het aanminnige en streelendc , geel , Ond. en

Phant. 285.

De lieve lentezon , die yders aangezicht

Verheugt, verkwikt, versiert met haar aanminnig licht.

lescailje, Mengelp. 1, 107.

Kooin , hemelschoone deugdt , aenminnige Genade!
smits, Nog. Ged. 1 346.

Aanminnige en volschoone Vrede

!

v. D. wilp , Gal. 124.

Aanminnig zijn de lenteblocmen:

Lief is haar glans en zoet haar geur.

D. J. v. LENNEP 284.

II) B(|w. (vau wijze). Op eene aanminnige, lie-

felijke wijze.

Men zietze beide elckandre aenminnigh kussen.

VONDEL 9, 618.

Gij bloost van ijdle vreugd ;
gij houdt naar hem

Uw hoofdje, aanminnig luistrend, heeugebogen.
V. BEERS, Jonnet. 41.

Syn. Zie Bekoorlijk.
Afl. Aanminnigheid.
AANMINNIGHEID, znw. vr., mv. -min-

nigheden (in de bet. 2). Van Aanminnig.

1) Abstract. De hoedanigheid vau aanminnig in het

algemeen. Bekoorlijkheid, bevalligheid, liefelijkheid.

Gy, wier aanminnigheid zijn boezem deed ontgloeien.

DA COSTA 1 , 100.

Is in haar helder oog geen liefde en trouw te lezen ?

En zweeft de aanminnigbeid niet op haar vriendhjk wezen .'

SPANDAW 3 , 89.

2) Concreet. Eene aanminnige hoedanigheid in het

bijzonder. Bekoorlijke, bevallige, liefelijke eigenschap.

Kozeboom , zoo eél van zeden,

Zoo vol van kuische aenminnigheden.
ANTOMDES "2, 61.

Wat vuur, wat gloed in heur gebaren!

Wat weelderige aanminnigheên

!

LULOFS, Ged. 143.

AANMOEDIGEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: moedigde aan, heeft aangemoedigd. Uit Moe-

digen, moedig maken (zie ald.), waarvoor thans be-

moedigen in gebruik is, en het bijw. Aan m den ziu

van voortgang of toeneming (34, j). Hd. anmutigen.

Verg. Ontmoedigen.

Met een persoon als voorwerp. Iemand moediger

maken , zijnen moed versterken of verhoogen, hem be-

zielen met meer opgewektheid om gevaren of moeiten

te trotsecreu. || Iemand aanmoedigen tot iets, om iets

te doen, voort te zetten. De behaalde prijs moedigde

den knaap zeer aan. Uwe toespraak moedigde hem aan

om nog meer zijn best te doen. — Veel genoegens sal

't mv geven, soo mijn stout voordoen betere pennen

aengemoedight moge hebbeu om ons Land wijder deel-

achtigh te maken van soo veel overzeesche kostelick-

hedeu , huygens 2 , 534. Onze Sara Burgerhart is

met zó veel vermaak . . . ontfangen, dat het ous heeft

aangemoedigd, om nog een werk van dien aart mt te

geeven, Leev. 1, Voorr. 2. Mogt ik nog lang aan-

gemoedigd worden door uwe goedkeuring! 4,7. Door

hem aangemoedigd, door hem voorgelicht, v. d. palm,

Red. 1, 1S0. Hij wist hem door zijne goedkeuring

aan te moedigen, door zijnen verstandigen lof te out-

vonken, 1, 187. De achting, die braafheid aanmoe-

digt en deugd beloont, Leerr. 2, 117. Deze Uet zich

geen tweemalen tot de vlucht aanmoedigen, V. LENNEP,

Rom. 2, 258.

Door 't verlangen aangemoedigd.
Leev. 3, 315,

Hij neigde 't oor nog eer men sprak
,

En moedigde aan wien moed ontbrak.

tollens 10, 116.

Ja gewekt, gevoed, ontwikkeld,

Aangemoedigd , opgebouwd.
beets, iV. Ged. 52.
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xviidr E. Naast aanmoedigen moet eertijds aan-
moeden met dezelfde beteeken is hebben bestaan, waarvan
hoopt het bnw. aanmoedig voor aanmoedigend
vormde, vanwaar weder het Lijw. aanmoediglijk en
het znw. aanmoedig /teid. || Op den dertighsten der
/.elfste maant kreeghen z_v needer aanmoedigh schry-

ven, .V. II. 724. Waarop hun zyne Majesteit zuo
gunstigh een gehoor, en zoo aanmocdighe hoope gc-
gceven had, 9ü5. Aanmocdighe brieven, 1018. Een
aeninocdigh antwoordt, Sriev. 3, 341. Wcltroostlyke
brieven van den Hai tugh , die ouk aan de steeden van
Gent en Ypre zeer aanmoedighlyk geschreeven had

,

N. H. S96. Maer de aenmoediglieyt dezer maere laet

zich ruymelijk opweghen van de ongeneught, gi

nyt het hooren van 's Prinsen ongezondthey t , Briev.

4, 17. — Ook aen-moedmge : „aftectus, affectio,

animi motns, animi passio, pciturbatio," bij kil., on-
derstelt een ww. aenmoeden , doch met de beteekeuis
van het gemoed aandoen. De hd. woorden anmut

,

anmutig en anmuten hebben geheel verschillende betee-

keniasm.

Syn. Aanmoedigen, Bemoedigen, Moed geven,
Moed inboezemen , Moed inspreken. — De twee eerste

zijn kennelijk onderscheiden. Aanmoedigen onderstelt

,

dat er moed aanwezig is, die slechts versterkt behoeft
te worden; bemoedigen, dat er gebrek aan moed be-
staat, ja zelfs, dat de persoon ternedcrgeslagen is door

ronden teleurstelling. Moed geven, — inboezemen
en — inspreken verschillen onderling niet zoo sterk.

Zij onderstellen alle gemis van mued, en aarzeling in

het besluiten. Moed geven is hit zwakste, en kan
zoowel van zaken als van personen uitgaan. Moed in-

boezemen, dat ook door zaken zoowel als door perso-
nen geschiedt, doet aan cen hoogeren graad van moed
denken , en is deftig, r in de uitdrukking. Moed in-
spreken geschiedt alleen door personen, met woorden.
I. 'i gelukkige omstandigheid geeft den soldaten moed

,

het voorbeeld van den veldheer boezemt hun moed
in, nadat zijne hartige t;uil hun moed heeft ingespro-
ken. Hebben zij na cene nederlaag den moed verlo-
ren, dan bemoedigt hen het uitzicht op eenc gun
kans ; en liet eerste voordeel , dat zij behalen , moedigt
hen aan.

Afl. Aanmoediging.

AANMOEDIGING, znw. vr., mv. -moedi-
gingen. Van Aanmoedigen.

1) Be daad van aanmoedigen. Het aanmoedigen.

|| De eer-te kreeg ten prijs ter bekroning, de tweede
_ chrift ter aanmoediging. — Plakkaatcn tot

aanmoediging van "l volk, brandt, De Kuiter G5fi. Daar
heeft de onderzoeker der waarheid en kennis dikwijl, meer
dan de enkele aanmoediging des wijzen . . . noodig, T. D.

palm, Red. I, 187. Voor mij althans was zijne aan-
moediging onwederstaanlijk , 1 , 188.

2) Datgeue dat aanmoedigt. Omstandigheid die strekt

om aau te moedigen, of middel daartoe aangewend.

||
Die prijs was voor hem eenc aanmoediging tot grootere

vlijt. — Dat men veel meer goeds helpt bewerken door
goedkeuringen

, door aanmoedigingen , dan duur norsch-
heid en door bedillen , Blank. 1 , 21 1 . Hier toe heb
ik te meer aanmoediging, om dat enz., Leev. 8, 79.
De arbeid, dien gij besteedt, de aanmocdigiu.

rleent, . . zullen niet overtollig zijn , v. d. palm,
lied. 1 , 139. Menigmaal ontbreekt het zulk een ont-
luikend verstand alleen aan ecnen geschikten leidsman

,

aan genoegzame aanmoediging, 1, 174.

AANMOEIEN, bedr. zw. ww., met hebben-,
moeide aan, heeft aangemoeid I it Moeien, moeite
veroorzaken, lastig vallen, en het bijw. Aan in den
zin van figuurlijke aanraking (34, a) , hier slechts

dienende om het begrip te versterken. Iemand met
een verzoek lastig vallen, hem met aandrang verzoe-

ken; bij herhaling aauzoeken. Thans verouderd. || Hy
zoude zyn' maaghen aanmoeyeu, hoopt, JV. H. 171.

Men had hem . . . met geduuiigh morren en aanmoeyen

verlof daar toe afgedrongen, 1058. Fransois Draak...

moeyde d'AJgemeine Staaten aan , om twiutigh oorlogh-

scheepen, 1118. — Zie ook bl. 177 en 25'J.

Afl. Aanmoeienis (hoopt, Briev. 2, 267).

AANMOEREN, bedr. zw. ww., met hebben:

moerde aan , heeft aangemoerd. Van Moer en het bijw.

Aan in den zin van bereiking van eene plaats (34 , e).

In de stoomwerktuigkunde. Door het vaster draaien

der moeren een deel nader tot een ander deel brengen

,

totdat het aan is en sluit; of wel aangelegen deelen

op die wijze nader tot elkander brengen en doeu slui-

ten; aauschroeven. || Wanneer een met scbroefbouten

bevestigd deel te los zit, moet het aangemoerd worden.

\ .umi. Het woord is gebruikelijk, doch niet ge-

lukkig gekozen. Men zegt niet moeren, maar schroe-

ven. Het gewone aauschroeven drukt dus het denkbeeld

juister uit en maakt aanmoeren overbodig.

AANMOETEN, onz. en bedr. onreg. ww.,

met hebben: moet aan, moest aan, heeft aangemoelen.

Dit Moeten en Aan als bijw. van toestand, in

verschillende opvattingen. Gemeenzame elliptische uit-

drukking.

1) Onz. — 1) Aan in den zin van aan hel lijf'(28, a).

Van kleederen, sieraden enz. Aan (hel lijf) moeten

( zijn ) , dus Aangetrokken of aangedaan moeten wezen

.

|| De beste plunje moet heden aan. Moet het nieuwe

vest van avond aan ? Gij zijt niet deftig genoeg ge-

kleed ; de witte handschoenen hadden aangemueten.

2 ) Aan in den zin van aan het branden (28 , e).

Van vuur en licht. Moeten branden, aangelegd of aan-

gestoken moeten zijn. |i Moet de kachel van daag aan?

De beide lampen moeten aan, ik wacht gezelschap.

II) Bedr. Aan in den zin van aan liet lijf(28, a).

Met een persoon als onderwerp en de benaming van

een kleedingstuk als voorwerp. Aan ( het lijf) moeten

(hebben), dus: Moeten aanhebben. || Moeder, muel

ik van daag de nieuwe laarzen aan? Moet ge geenc

handschoenen !

AANMOGEN, onz. en bedr. onreg. ww.: mag
aan, mogen aan , mocht aan , zouder verl. deelw. en dus

de sameng. tijden met hebben niet in gebruik. I it _!/• •

en Aan als bijw. van toestand, in verschillende op-

vattingen. Gemeenzame elliptische uitdrukkiiig-

1) Onz. — 1) Aan iu den zin van aan hel lijf

(28, a). Van kleederen, sieraden enz. Aan (het lijf)

mogen ( zijn ) , dus Aangetrokken of aangedaan mogen
wezen. || Mag het beste kieltje van daag aan? De

nieuwe jas mag vóór Paschen niet aan.

2) Aan in de-u zin van aan het branden (28, e).

Van vuur en licht. Mogen branden, aangelegd of aan-

gestoken mogen ziju. ||
Mag de kachel wel aan, nu

het zoo waait? Mag het licht nog niet aau? Kom,
nu mag de sigaar aan.

II) Bedr. Aan in den zin van aan hel lijf(2$, a).

Met een persoon als onderwerp en de benaniine; van

een kleedingstuk als voorwerp. Aan (het lijf) mogen
(hebben), dus: Mogen aanhebben. ||

Moeder, mag
ik het nieuwe jurkje aan? Ge moogt dat versleten

goed niet meer aan.

AANMONDING, znw. vr., mv. -mondingen.

Van het onderstelde ww. aanmonden , gevormd van

Mond en het bijw. Aan in den zin van aanraking

(34, a). De wijze waarop ineu een blaasinstrument

aan den mond zet. Het woord is niet gebruikelijk,

maar door BEETS ontworpen ter vertaling van fr.

embouchure. || Manspersonen . . . met allerlei soort van

oo^vertrekkin^ en aanmonding, zich te gcüjk t zien

len en afwerken , achter een gelijk getal houten

en koperen instrumenten, Cam. Obsc. 181.
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AANMONSTEREN , bedr. zw. ww., met

hebben: monsterde aan, heeft aangemonsterd. Uit

Monsteren en het bijw. Aan in den zin van richting

naar zich toe (34 , tl ). Zeemansterm , van scheepsvolk

gezegd. Bij monstering in dienst nemen, op de mon-

sterrol brengen. || Hij was laatstelijk als matroos aan-

gemonsterd op het barkschip Carolina.

Afl. Aanmonstering.

AANMORREN, ouz. en bedr. zw. ww., met

zijn en hebben: morde aan, il en heeft aangemord. Uit

Morren en liet bijw. Aan in verschillende opvattingen.

1) Onz. Aan in den zin van nadering (34, g).

Hnlpw. zijn; doch het woord is niet in de sameug.

tijden, maar alleen in de onbep. wijs bij komen in

gebruik. Morrend naderen. || Daar kwam die lastige

kniezer weer aanmorren.

2) Bedr. Aan in den zin van richting naar het

doel (34, h). Hulpw. hebben. Dichterlijk gebezigd

voor: Morren tegen iemand, hem morrend beschuldigen.

Daar morde trotsch vernuft de Alwijsheid nimmer aan.

feith , Oden en Ged. 8 , 190.

AANMTJNTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

muntte aan , heeft aangemunt. Uit Munten , munt
slaan, en het bijw. Aan in den zin van aanvulling

(34, f). Nieuwe munten slaan, ter aanvulling of ver-

meerdering van deu bestaanden voorraad. || Er was

gebrek aan goudgeld; men besloot 100,000 dukaten

aan te munten. Hoeveel rijksdaalders zijn er in dit

jaar aangemunt?
Afl. Janmunting.

AANNAAIEN, bedr. zw. ww., met hebben:

naaide aan , heeft aangenaaid. Uit Naaien en het

bijw. Aan in verschillende opvattingen. Hd. anntihen.

1) Aan inden zin van aanhechting (34, b). Door

naaien aan iets anders vasthechten. |j De strook van

uwe japon is een weinig losgetornd, laat mij ze

even aannaaien. Het ordeteeken is niet goed aange-

naaid, het zit scheef. — Anders scheurt des selven

nieuwe aengenaeyde lap yet af van het oude kleet

,

Mare. 2, 21.

en met het vossevel
,

Behendigh aangenaait , te stoppen en vervangen

,

Al waar de leeewenhuidt niet toe en moglite langen.

HOOFT, O. v. Veiz. (MeTigelw. uitg. 1704), bl. 493.

— Scheepst. Hel rak aannaaien, het rak aan de

ra verbinden.

— Zegsw. Iemand ooren aannaaien, hem als een

dwaas ten toon stellen, voor den gek houden. Zie

bij Oor.
— xviide E. Overdrachtelijk. Van een scheld- of

spotnaam. Dien aan iemand geven, hem als 't ware

aanhechten. || 'T welk (het volk) van dien tydt af

den gemaghtighden den naam van bloedtraadt aannaaide,

hooft, N. H. 425.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Met
verzwijging van het voorwerp, en dus schijnbaar onz.

Spoed maken met naaien. || Meisjes, niet te veel ge-

praat , maar wat aangenaaid

!

Afl. Aannaaiing (in de bet. 1).

AANNADEREN, onz. zw. ww., met zijn:

naderde aan, is aangenaderd. Uit Naderen en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g) , hier

slechts dienende ter versterking van het begrip , dat

reeds in naderen ligt. Hd. annahern. Naderen, na-

derbij komen; van iets dat reeds tot op korten afstand

genaderd is. Zoowel overdrachtelijk , van eenen tijd of

van een voorval in den tijd , als eigenlijk , van een

persoon of een voorwerp in de ruimte. ||
Wij zagen het

leger, de vloot, het schip aannaderen. De aannade-

rende vloed voerde onzen angst ten top. De aannade-

rende winter. — De aannaderende herstelling der waar-

dige vrouw, Burg. 217. Het aannaderende laatste

tooneel van alle menschclyke dwaasheden , Leev. 5 , 298.

Op een' tyd dat men meer dan gemeen ernstig denkt

over den vast aannaderenden dood, Blank. 3, 37.

Diep bedrukt om zijne aannaderende scheiding, v. D.

palm, Leerr. 16, 215.

Als 't Bloemetjen is opgegaan

,

Zo nadert zyn verwelking aan.

luiken, 'sMenschen begin enz. 3.

't Aennaderen van eenig leet.

F. de HAE3, Sticht. Ged. -28.

Afl. Aannaderinq

.

AANNADERING, znw. vr., zonder niv.,

om de beteekenis. Van Aannaderen. Hd. annaherung

.

De daad van aannaderen; het aannaderen, naderbij

komen.

1) Van personen of voorwerpen in de ruimte, of

van tijden en voorvallen in den tijd. || Zijne aanna-

dering (van Alva) verspreidde reeds den schrik aan

alle zijden, stijl, Opk. 134. Bij de aannadering der

eeuwigheid, borger, Leerr. 1, 203. Bij de aanna-

dering van zijn schrikkelijk lijden, V. 1>. PALM, Leerr.

11, 14.

— Gelijk bij het (aan)naderen van een tijd eigenlijk

eene verwisseling van subject plaats heeft , daar een

gegeven tijdstip niet tot ons nadert, maar wij zeloen

naderen tot dien tijd, zoo wordt dezelfde overdracht

bij dichters ook op de ruimte toegepast, en aannade-

ring gebezigd van een voorwerp , dat naderbij schijnt

te komen, omdat de persoon zelf er toe nadert.

De aannadring van een' stroom, van draaikolk . plaat of klip.

helmebs, Arag. Ged. 1, 11.

2) Het naderbij komen in hoedaBighek' , het al-

lengs nader bereiken van een toestand. || Gedurige

aannadering tot hooger voortreffelijkheid , v. D. palm,
Red. 4, 109.

AANNAGELEN, bedr. zw. ww., met hebben:

nagelde aan , heeft aangenageld. Uit Nagelen ' en het

bijw. Aan in den zin van aanhechting (34, b). Hd.

annageln. Door middel van nagels of spijkers aan iets

bevestigen. || Dat behoeft niet aangelijmd te worden;

aanuageleu is voldoende. Die plank moet weder aan-

genageld worden. Het naambordje is al gereed, het

moet nog maar aangenageld worden.

Afl. Aannageüng.

AANNEMELIJK, bnw.; -nemelijker, -ne-

melijkst. Van Aannemen, met het achterv. -lijk in

passieve beteekenis. Hd. annehmlich. Geschild om aan-

genomen te worden , in het algemeen ; doch alleen ge-

bruikelijk in twee beteekenisseh van aannemen (bedr.

I, 3 en 5, a).

1) Van hetgeen wordt aangeboden. Zoodanig, dat

men het gaarne aanneemt, er genoegen in neemt; niet

om te weigeren. || Een aannemelijk bod, aanbod,

voorstel. Een aannemelijk beroep, ambt, baantje. Die

post (betrekking, bediening enz.) is nogal aannemelijk.

Nu heeft men hem veel aannemelijker voorwaarden

gesteld. — Mijne conditiën schijnen hem zo aannee-

melijk, }Vïldsch. 5, 330. Op de bilhjkste en aanne-

melijkste voorwaarden, v. D. palm, Red. 1, 195.

2) Van hetgeen wordt gesteld of beweerd. Zoodanig,

dat men het als waar kan aannemen; geloofwaardig.

|| De leer... zo eenvoudig, aanneemelijk , zo klaar,

Wildteh. 1 , 266. Gelijk wij ook ... iets aannemelijk

noemen , dat wij voor geloofwaardig houden , v. n.

PALM, Leerr. 15, 237.

Afl. Aannemelijkheid , onaannemelijk.

AANNEMEN, bedr. en onz. st. ww. der 2<ie

kl., met hebben: nam aan, namen aan, heeft aan-

genomen. Uit Nemen en het bijw. Aan in den zin van

richting naar zich toe (34, d). Hd. annehmen.
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I. Bedrijvend.

1) Met eene zaak als voorwerp.

li In letterlijke opvatting. Aanvatten hetgeen door

een ander wordt aangegeven of aangereikt , iets uit

handen van een ander overnemen.
|
Neem dit bord

eens aan. Ik zal de boeken uit de kast krijgen, neem
gij ze aan. — Toe, Mama, geef my den sleutel. (Ik
stak myne hand uit , om dien aan te neemen ) , Leev.

1, 15. (Zy) gaf hem die (papieren). Hy nam het

paket aan , ald. Daar op gaf ik haar uwen brief . . .

Beevend nam zy dien aan , 5 , 168.
— Aannemen! toeroep tot den knecht in een koffie-

huis enz., aan wien men iets wenscht af te geven,
hetzij ledige kopjes, glazen enz., hetzij geld ter beta-

ling van het verteerde.

— Spottend wordt hetzelfde ook toegevoegd aan

dengene, die in het bijzijn van anderen een scherp of

hatelijk gezegde moet aanhooren. Aannemen ! roept

dan een derde, met dezelfde bedoeling, waarmede men
ook zegt: dien kunt ge in den zak steken!
— Eene boodschap aannemen , uit handen van den

boodschapper overnemen wat hij brengt ; of wel Aan-
hooren wat hij te zeggen heeft. || De meid heeft zoo
even eene boodschap aangenomen.

2) Overdrachtelijke opvatting der voorgaande bc-

teekenis. Met een onstoffelijk object.

o) Iets van iemand of iets overnemen, om het

voortaan mede te bezitten. || Papier neemt den reuk

aan van de daarin bewaarde specerij. Men neemt licht

iets aan van dengene, met wien men dagelijks om-
gaat. — Mooglyk heb ik te veel van mynen Man, en

gy van den uwen aangenoomen , Leev. 5 , 364. Weetje

ook , of er . . . ook een leerstuk is : dat men de zonden
der behuwd-moeder overerft? Dat men die aanneemen
kan, weet ik, 8, 237.

b) In het bijzonder, van kennis gezegd. Die kennis

van een ander overnemen en in zijnen geest opnemen;
dus bijua gelijkstaande met Aanleeren. Hetgeen in de
bet. 1) met de handen geschiedt, wordt hier op den
geest overgebracht, even als in begrijpen, bevatten,

enz. || De jongen is vlug en goed van aannemen,
leert gemakkelijk

. De leerlingen nemen wel aan, weil.—
Om acn te nemen onderwijs van goet verstant, Spreuk. 1, 3.

3) Tot zich nemen, vrijwillig ontvangen, hetgeen

gegeven of aangeboden wordt ; er genoegen in nemen

,

het zich laten welgevallen ; het tegenovergestelde van
afslaan of weigeren. || Geld, giften, geschenken, aal-

moezen aannemen. Een aanbod, een voorstel, eene be-

lofte , eene verzekering van iemand aannemen. Iets in

dank aannemen. Wilt gij dit tot eene gedachtenis van
mij aannemen? Hij weigerde dien ongefrankeerden brief

aan te nemen. — Sy sondt kleederen om Mordechai
aen te doen . . . , maer hy en namse niet aen , Esther
4,4 Stel, dat ik den voorslag aanneem , Leev. 6 , 77.
Laaten wy des ook het natuurlyk kwaad eerbiedig

aanneemen, om dat het ons brengt in de school van
geduld, 7, 176. Ik neem uwe aanbieding aan; ik

neem die met erkentenis, met vreugde aan, 7, 212.
Neem het berouw aan van uwen verdwaalden zoon

,

7, 253. Neemt onze offers aan! v. d. palm , Red. 1, 143.

Men moet in den handel ook het vuile geld aanne-
men, beets, Cam. Obtc. 30.

Het grootste deel des Lands neemt bly den voorslag aan.

v. merken, Germ. 1-24.

Neem, met dees hand, mnn hart , mijn liefdeen achting aen.

versteeg , Mozei 19.

Neem mijn dank, foor 100 veel liefde, van mijn veege lippen aan-

BILD. 11 , 495.

Algoede , neem dien danktoon aan,
Uit onze borst geheven. 9 , 285.

Maar Ood , met zoo veel wee begaan

,

Nam de' offers van dien dag niet aan.

TOLLEN, 5. 14?

— Zegsw. Eene verontschuldiging aannemen, er
genoegen in nemen , er zich mede tevreden stellen. —
Een verzoek , eene bede aannemen

, gewillig aanhoo-
ren , gunstig opnemen. — Eene uiirwodiging aanne-
men , zich bereid verklaren of beloven er gebruik van
te zullen maken.— Eenen raad (eene waarschuwing

,

vermaning enz.) aannemen, gewillig aanhooren en ter

harte nemen. — Eene uitdaging aannemen, zich be-
reid verklaren er aan te voldoen. — Een pust (ambt,
bediening, betrekking, beroep enz.) aannemen, zich
laten welgevallen, zich bereid verklaren de roeping te

aanvaarden.

— Eene schenking aannemen, bij schriftelijke acte

aanvaarden. Rechtsterm. B. W. a. 1720—1723.— Eenen wisselbrief aannemen , zich schriftelijk ver-
binden om dien op den bepaalden tijd te betalen. De echte
Nederl. uitdrukking, in net Wetb. v. Kooph. ter kwader
ure door het vreemde Accepteeren verdrongen. Men
zeide ook Aanvaarden: zie ald. || Den brief (wissel-

brief) by hem, daer de selve aen hond, zijnde aen-
genomen, soo werd den aennemer wel schuldenaer
doorsijnetoe-segginge, enx., degkoot./h/. B. 3, § 45.— Een voorstel (wetsontwerp enz.) aannemen, t.

w. in eene vergadering. Met wettige meerderheid van
stemmen goedkeuren en tot besluit der vergadering
verheffen; het tegenovergestelde van verwerpen. || De
kerkeraad heeft het voorstel van X aangenomen. Denkt
gij , dat de Tweede Kamer de wet op de schutterijen

zal aannemen? De begrooting voor Binnenlandsche
Zaken is aangenomen.
— Iets voor goede munt aannemen, eigenlijk: het

aannemen voor deugdelijk en gangbaar geld; doch
altijd overdrachtelijk gebezigd voor Iets opvatten als

'rustig gemeend, en er geloof aan hechten. || Hoe
hebt gij die looze vleitaal voor goede munt kunnen
aannemen?

4) Van zaken, die tot richtsnoer van handelingen
verstrekken. Ze goedkeuren en zijne keuze daarbij be-

palen, ze voor zich zelvenof anderen tot regel stellen.

|| Een regel, een richtsnoer, een maatstaf, eene ge-

dragslijn, eene lens aannemen. Welk beginsel is in

de wet aangenoman? Die uitdrukking is door den wet-
gever aangenomen. In het Nederlandsche muntstelsel

is de zilveren standaard aangenomen. Men denkt er

over , eene nieuwe uniform voor de infanterie aan te

nemen. Een algemeen aangenomen gebruik. — In het

begin van dit 3de Kapittel, naar onze aangenomen
verdeeling, v. d. palm, Leerr. 16, 203.

5) Van stellingen, meening?n, beweringen, enz.

a) Goedkeuren en voor zich (subjectief) als waar
erkennen, terwijl de objectieve waarheid (doo> den
spreker) in het midden wordt gelaten. || Iets voor
waar , voor bewezen , voor echt aannemen. Iets op
goed geloof, op het getuigenis van anderen aannemen. —
Gylieden en neemt ons' getuygenisse niet aen, Joh.

3, 11. Alle waarheden, die wy verpligt zyn aan te

neemen, zyn eenvoudig, Leev. 1, 305. Dat ik een

vry mensch ben, dat ik niets bundeling verwerp of

aanneem , 2 , 368. Hebben wy dan wel vryheid , om
op goed vertrouwen aan te neemen , wat men ons op-

dringen wil? 6, 218. Traagheid en angst doen velen

der onzen alles zonder onderzoek aannemen , Burg. 424.

Deze bijzonderheid .... al wilden wij ze ook , bij het

stilzwijgen der geschiedenis, voor waarheid aannemen,
enz., v. n. palm, Leerr. 3, 24.
— Inzonderheid van leerstelsels. || Eene leer, een

wijsgeerig stelsel, eenen godsdienst aannemen, ze om-
helzen. — Een ander Euangelium , dat gy niet en hebt

aengenomen , 2 Cor. 11,4. Naar een door hem aan-

genomen leerstelzel, Wildsch. 3, 236. Toen nu de

krijgskans zich geheel voor den Profeet had verklaard

,

zonden zij hem gezantschappen . . . , namen zjjne leer
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aan , en huldigden hem als hnn opperhoofd , v. d. palm
,

Red. 1 , 89.

b ) Als waar of als bestaande onderstellen ; voor een

oogenblik als waarheid aanmerken, om uit het gestelde

gevolgen af te leiden. || Ik neem aan (ik wil eens

aannemen), dat gij in dit punt gelijk hebt: wat be-

wijst dit dan nog voor de hoofdzaak? — Van elk,

die in cenige kunst zal uitmunten , nemen wij bet stil-

zwijgend als een vereischte aan, dat bij verstand be-

zitte, v. D. palm, Red. 1, 39. Wanneer wij eene

andere . . . vertaling . . . van deze woorden aannemen

,

1, 69. Iudien wij, al is bet slechts bij onderstelling,

aannemen , dat enz., Leerr. 3 , 92.

— In de wiskunde. Onderstellen, dat iets bestaat

of gegeven is , t. >v. eene meetkundige uitgebreidheid

van zekere grootte, gedaante of ligging. || Nemen wij

een rechthoekigen driehoek met gelijke rechthoeks-

zijden aan.

— Het verl. declw. Aangenomen in deze betcekenis

,

gevolgd door dat, wordt als onderstellend voegwoord
gebezigd. Zie Aangenomen.

G) Van allerlei zaken, waardoor iemand zich uiter-

lijk op de eene of andere wijze vertoont. Ze aan zich

zelven geven of bijzetten, en daardoor zich uiterlijk op
eene bepaalde wijze vcrtoonen ; het tegenovergestelde

van afleggen.

a ) Van kleederen enz. Er toe overgaan om zich

voortaan daarmede te dekken of te tooien. || Den
rouw aannemen. De Frieschc dracht aannemen. —
Neemt aen de geheele wapenrustinge Godts, Spies. 6, 13.

b) Van een naam of titel. Uien aan zich zelven

toeleggen, om dien voortaan te voeren. || Hildebrand

nam den naam van Gregorms VII aan. De Keurvorst
van Brandenburg heeft den titel van Koning van Pruisen

aangenomen. — Kan by geen Fransche of Latynsche
naam aangenomen hebben ? Lee». 6 , 2S2. Door den
titel aan te nemen van eenen onmiddellijken gezant

van God, V. D. PALM, Red. 1 , 99. Nadat bij de

waardigheid van Profeet had aangenomen, 1, 87.— In het bijzonder, van vrouwen gezegd: Ben
naam (eens mans) aannemen, zich met hem in het

huwelijk begeven en daardoor in ziju geslacht over-
gaan. || Een mooi jong meisjen . . . moet veel te grootsch
zijn ... om den naam aan te neemen van een' man,
die zig zelven voor een Automate heeft opgegeeven,
Wildsch. 4, 204.

c) Van uiterlijk waarneembare verschijnselen van
lichamelijkeu of zedelijken aard, die de uitdrukking

zijn van een bepaald karakter. Die aan zich zelven

geven en zich daardoor dat karakter bijzetten; maken
dat men zich op die wijze vertoont. || Een vorm,
eene gedaante, houding, gang, stem, toon, gelaat,

uitdrukking, richting aannemen. Zeden, maniereu, ge-

woonten , eigenschappen , gebreken aannemen. Een schijn,

een masker, eene vermomming aannemen. Het kame-
leon neemt verschillende kleuren aan. — De gestalteuisse

eens dienstknechts aengenomen hebbende, P/til. 2, 7.

Stel ik my in uwe plaats, neem ik uw karakter aan,

Leen. 1, 187. Als ik zie, hoe veele dames dat vry-

postig jongeus-air aanneemen, 2, 181. Myne blyd-

schap , toen ik Coosje wederzag , deed my eene ge-

meenzaamheid aanneemen, welke enz., 2,263. Dat. ..

gy eene trotschheid kunt aanneemen, die u natuurlyk
schynt, 2, 311. Alle gebreken, die men zeer vroeg
heeft aangenomen , 4 , 300. Eene . . . met voordagt

aangenoomen kortheid, 7, 28. Een deftig gelaat en

eene strakke paalregte houding aan te neemen , Blank.

1, XXIII. Alles nam de houding aan van een oproer,

v. D. palm, Gedenkschr. 51. Naar mate zij den toon

en de uitdrukking aanneemt van natuurlijk , krachtig

en bevallig spreken , Red. 1 , 44. Den gang, dien ieder

harer aanneemt, 1, 29. Zij kon aangename manieren

en den schijn van hupschheid en gedienstigheid aan-
nemen, Sal. 7, 105. Die magt had . . . om zijn leven

af te leggeu en het weder aan te nemen , Leerr. 3 , 92.
De zelfde eigenschappen , die de verwaande stijl som-
tijds aanneemt, geel, Ond. en Phanl. 235.

Hy , schoon van Venus voortgesprooten
,

Neemt daar het weezen van een teder duifjen aan.

SCHEBMER 227.

't Belang neemt vrindschaps masker aan.

de lan.voï, Dichtt. W. '231.

7) Van handelingen of verrichtingen.

a) In het algemeen. Op zich nemen iets te doen,
zich daartoe bereid verklaren of althans in staat achten.

De handeling wordt uitgedrukt door een ww. in de
onbep. wijs, met te. || Hij nam aan de boodschap te

doen. Ik neem aan hem over te halen. Neemt gij

aan, zonder polsstok over die sloot te springen? —
Mag ik u wel verzoeken ... een brief ... te laten

bezorgen? Dat nam zy aan, Burg. 6.

Een Jode, die wat salven kost,...
Nam Jan-buer aen te lleelen.

huygens 2, 104.

b) In het bijzonder. Een werk, eene levering aan-
nemen, zich tot de uitvoering van eenig werk of de

levering van bcnoodigdheden , op bepaalde voorwaarden

,

bij overeenkomst verbinden ; het tegenovergestelde van
aanbesteden.

|| Gij zijt bij de aanbesteding geweest;

wie heeft het werk aangenomen? Eene karwei aanne-

men. Hij heeft de levering der eetwaren voor het

weeshuis aangenomen. De kerk is voor f 80,000 aan-
genomen. — Een gebouw, voor een bepaalden prijs

aangenomen en afgemaakt, B. W. a. 1615.— Aangenomen werk, in onderscheiding van het-

geen voor dagloon verricht wordt.

— Zegsw. Het is geen aangenomen werk, het be-

hoeft niet op een bepaalden tijd klaar te zijn. || Over-
haast u maar niet, iiet is geen aangenomen werk.

c) Ondernemen, aanvangen, beginnen. Thans nog
slechts in gebruik met de woorden reis, tocht en te-

rugkeer als object. || Wanneer denkt ge de reis aan
te nemen? Zullen wij weldra den tocht aannemen?
Zij namen terstond den terugkeer aan , begminen terug

te keeren. — Ue groote reis naar de andere wereld

aan te neemen , Blank. 3 , 37.
— xviide e. Voorheen werd het woord in de laatst-

gemeldc beteekeuis algemeen gebruikt met de meest
verschillende objecten. Verg. Mnl. Wdb. op Aenne-
men, II, 1). Zoo ook nog in de 17de eeuw. || Dat
de Graven geenerhande oorlog en souden aennemen . .

dan by goed-duncken van de Staten , DE groot , Inl.

B. 2, \ 41. 't Aanneemen der waapenen tceghens

hem, hooft, N. H. 1026. Hadt . . . ook vyandtschap
teegens ons aangenoomen, Tac. 194.

So hebt moet, neemt troostelic dees arbeit aen, 't sal wel

[gelucken.

COORNHERT, Odt/SS. 1, 10 fl.

Men secht dat Charon self , alsoo hy maet sach komen

,

Van vrees en groote schrick de vlucht heeft aengenomen.
D. heinsiüs, Ned. Poim. 5.

— Vandaar de oude zegsw. Se zaak (voor iemand
of iets) aannemen, de verdediging van die zaak op

zich nemen, het opnemen voor (als men thans zegt).

lek wil voor onsen aert de saeck eens nemen aen.

CAT3 1, 200.

— Ook, met zich in den 3den nv., zich iets aan-

nemen, iets op zich nemen. Verg. Mnl. Wdb. t. a.

pi. || Dat hy zich de keunis (kennisneming) der zaake

wilde aanneemen, hooft, Tac. 75.

Dien trefts' alleen , die zich dit rechterscliap neemt aan.

spieohel, Hertsp. 7, 268.
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II ) Met een persoon als voorwerp.

1) Iemand ontvangm, tut zich nemen, opnemen,

t. w. in gevoelens van liefde of toegenegenheid. || Iemand

in genade uanueiucn , hem vergiffenis schenken. —
Hy geesselt eeneu yeg lick n 5eiu, dien hy aeuucemt,

Helr. 12, 6. De sijue en hebleu hem niet ac

men, Joh. 1, 11. \ aJers gelaat helderde geheel op.

Z on wierd in vriendschap aaugeiiuumju , Blank. 1, 123.

Het aan m\u. dieibaore moeder overlaaten.de, um iny

te verwerptn of in gumt aan te neemeu, Leen. 7, 241.

Hy stemde ... te veel met my in, om hun uiet tut

eeutn vertrouwd vriend aan te i.eeiuju, 8, 31S.

— In theologischen stijl gaat met aannemen veelal

het deui>b.-i.lJ gepaard van Bevoorrechten buven an-

deren. || Uudt en neemt den pir.-oon des iuemcl.cn

net aen, Gal. 2, ü. Weet jy nu zu net, wij aange-

noonun, wie verworpen is? Leen. 4, 228.

2) Iemand ontvangen, tut zich nemen, opnemen,

t. w. in ceire bepaal Ie betrekking.

ai lu dierst nemen. || Voor dit werk zal hij meer

knechts moeten aannemen. Hy heelt vrij wat werkvolk

aauecuomen. — Solt gy hem aennemen tut eencn

eeuwigen ;lave? Job 40, 23. Zonder andere bedienden

dan een buurlakii, die Ik in elk ljgemeut, daar ik

my ophield, aannam, Leen. 7, 215.

— In het bijzonder, van krijgs- en scheepsvolk.

|| Voor dien toel.t is vrij wat volk aangeuomeu. llue-

veel matrozen heelt de kapitein aangenomen? — De

Sted lijke Kc ui n namen waardgcldcrs aan, groen
V. PK., llandb. 1 , 244.

b ) Opnemen als lid in een genootschap of eenc ven-

nootschap. i|
Willen wij hein tut lid van ons gezelschap

aannemen? Hij is vuurgehangen, maar niet aangeno-

men, lloeveleu van de caudidaieu zijn aangenomen? —
\u r u, die zo wel voorbereid zyt, um in de 11a it-

schappy d r Engelen tj worden aangenoonieu, Leea.

3, 45. Wy moeten dan maar sp^eJig cene vrouw

voor hem opschommelen, en Kyzig hem tut cun.pagnon

aanneemen, 6, 2C.

— I ii het bijzonder, in een kerkgenootschap. || Zijne

belijdenis doen en aangenomen worden. Hoewel bjj al

zoo oul is, is Ii ij nog uiet aang nomen, lly zal m t

Paschen aangenomen worden. — Hy vraagt haar dan,

met eene herderlyke inschikkelykheid , zmke leerstuk-

ken ..., neeml laar aan, en weuscht zyr.c nu Zuster

in den He. re den zegen , Blank. 2, 200. Teen ik

zestien jaar wa-, z il. ik myn lesje zo glad op, dat

ik zonder hapeiing wierd aaugenoomen, Leea. 1 , 90.

e) AU (ut tol) kind aannemen, iemand als zyn

eizen kind opnemen en als zoodanig behandtleu.

|| Een kind al, zoon, als ducl.t r aai nemen — lajiie

uitmuntende vrouw . . . die my, cene verlaatene we s. . .,

uit medelyJen aannam, Leeo. 2, 13. Ik . . . kenJe

yki myne ouders, wierd uit Christelyk mede-

lyden aangenoomen door dj zalige ouder, myner Lotje,

6, 119. Ali .... dien hij in zijn huis, en als zijn

eigen kind hal aangenomen, v. d. palm, Red. 1 , 85.

De brave zag mijn nood en droeg mij tot zich in,

Eu nam als dochter me aan van 'i needrig huisgezin.

TOLLENS 0, 11-'.

— In het bijzonder, naar het oude Rumeinsche

reebtigebruik. Iemand , op de wijze door de wet bepaald,

tot zoen of docliter kiezen cu hem of haarde burger-

lijke rechten van een eigen ku.d geven. Lat. aduplare.

In deze engere bjteikei is wordt bepaaldelijk Int vooiz.

tol, in de b-ivcn verun lde ruimere opvatting bij voor-

keur het VO eb zigd. || Augustus nam Tibj-

rius tot zoon aan. Bij de Hom lini n kwamen de aan-

genomen kinderen in de macht van dengene, die ze

aai genomen bad.

3 ) Zich aannemen
,

gevolgd door een persoon iu

den 2den qv. Zich iemand aantrekken, zich over hem

ontfermen, erbarmen. Ouderwetsche kerkelijke uitdruk-

king. Schijnbaar staat aannemen hier als wederk. uw.,

doch inderdaad is de uitdrukking anders te verklaren.

Zich is bier (>erg. boven, I, 7, c, aan "t slot) als

3de nv. op te vatten, even als in zich aan/rekken.

De bedueliug is (een persoon) tot zich nemen, tot

zich trekken (um hem in bescherming te nemen), ter

harte nemen. De 2de Dv., die hier den 4den ver-

vangt, is eenc herinnering uit de oudheid, toen nemen
ook deu geuit, partit. Lij zich had, die wel eens gc-

Lruikt weid waar eigenlijk de ace. behoorde te staan

(Gltl.MM, D. Gramm. 4, C48 ; verg. lekenip. 1,

22, vs. 22; 32, vs. 95, enz). In 't Mnl. werden

iet aennemen, hem iet — en hem des — door elk-

ander gebezigd ; ook in de betiekenis van zich aan*

trekken , zich aan iets gelegen laten liggen : zie Mnl.
If'db.

(.
but. 3). Evenzoo in 't Mhd.: zie BEK. 2', 366.

Verg. ouk hd. stc/i eines annehmen (grimm, D. Il'tb.

1 , 41ü). Dat de genit. bij zich aannemen in gebruik

bleef, was vuoral een gevolg van het begrip van mede-
lijden, dat men aan h.t woord hechtte, waardoor

de uitdrukking gelijkgesteld werd met de wederk. ww.
zich ontfermen en zich erbarmen , die den 2den ny .

voreischen. Ook ztch aan/rekken wordt soatijds op

die wijze gebezigd: zie bij Aantkekkln.

Du hebst dy mijns genomen aen.

MAHNIX , Pi. 0, 4.

O Heer, neem u doch mijner aen.
En hoor mijn droef geklagh.

CATS 1 , 407.

Och ! neem u dan onzer aan !

i's. Gez. 11, 3.

II. Onzijdig.

Ofschoon Aannemen uit zijnen aard bedrijvend is,

werd het echter voorheen , door verzwijging van het

object (kracht, sterkte, hevigheid of een dergelijk

woord), ook als onzijdig geuumen , in de beteekenü

van Seikji worden, meer kracht bekomen; hetzelfde

als Toenemen en het tegenovergestelde van Afnemen,
die beide nog als onz. gelden. || De stoutigheid der

misdaden dugclicksch aennemeude, de gkoot, Inl.

B. 1, j 3 E ju osse-markt, die seer aannam en een

groet toeloop kreeg, soeteboom , Vroonen 216. De

aannemende kalmte myuer ziel. Burg. 183. Hoe voelde

ik ... de verzwakte aanduemngen cpwakkeren! En
hoe neemt dit niet aan, als men enz., Leeo. 2, 256.

Thans is dit gebruik verouderd, behalve alleen in

dm nog hekn gewonen
— Schecpsterm , van wind en zee gezegd. Eet aan-

nemen der koelte, het teeuemen van den wind. liet

aannemen der zee, het huogjr luopen der golven.

Met aannemende koelte. Bij aannemende zee.

.%fl. Aannemelijk, aannemer\-neemsler), aanneming.

Hij HuoFT ouk aunneemst in den zin van aanneming

yltenr d. Gr. 105).

AANNEMER, znw. m., mv. -nemers; vr.

neemster , mv. -neemsters. Van Aannemen. Iemand

die aanneemt, in liet algemeen; doch byna uit-luitend

gebruikelnk in drie beteèktnissen van aannemen (bedr.

I, 3, 7, b en II, 1).

1) Degceu die cm wisselbrief aanneemt, zich ver-

bindtom dim op deu bepaalden tijd te betalen. Voorheen

ook Aenvaerder (zie ald.) , en thans veelal Acceptant

f L eten, wilke benaming in het Wetb. v. Kooph. is

aangenomen. Zie de aanhaling bij Aaxnemin, 1,3).

2) Üegeen die een weik of eene levering aanneemt,

zich vei bindt tut het uitvoeren van tin werk of tot

ket 1 veren van benoodigdhedm tegen bepaalde voor-

waarden ; of die van het aannemen van openbare wer-

ken zijn beroep maakt. || De aannemer van eene

karwei. De aannemers zullen bij dat werk geeue zyde

9
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spinnen. Een aannemer van openbare werken. De Heer

A, aannemer te Leiden. — Werkman, bouwmeester

of aannemer, B. W. a. 1648. De aannemer is ver-

antwoordelijk voor de daden van degenen die hij in

het werk stelt, a. 1649.

3) Degeeu die een persoon aanneemt, t. w. hem in

zijne bijzondere gunst opneemt, hem om persoonlijke

redenen voortrekt, bevoorrecht. Alleen in debijbelsche

uitdrukking: Aannemer des persoons. || Dat Godt geen

aennemer des persoons en is, Hand. 10, 34. Ik zal

altoos scherp exarniueeren , en geen aanneemer des per-

soons zyn, Leev. 8, 163. Ik kenne haare werken;

weetende, dat zy geene aanneemster des persoons is,

Blank. 2, 156.

AANNEMING, znw. vr., mv. -nemingen.

Van Aannemen. Hd. annehmung. De daad van aan-

nemen, het aannemen, in 't algemeen; doch alleen

gebruikelijk in de volgende beteekenissen. In de overige

opvattingen zegt men het aannemen.

1) Aannemen in de bet. bedr. I, 3). Het aanne-

men, vrijwillig ontvangen of aanvaarden van hetgeen

wordt aangeboden. || De aanneming van een geschenk,

eene schenking, eene belofte, eene uitnoodiging , enz. In

geval van aanneming van het uitgebrachte beroep. Na
de aanneming van dit wetsontwerp werd de zitting

gesloten.

2) Aannemen in de bet. bedr. 1,4). Het aanne-

men , vaststellen of bepalen van hetgeen bestemd is

om een richtsnoer te zijn. || De aanneming van den

zilveren standaard heeft veel tegenkanting ondervonden.

Indien men tot de aanneming van dit beginsel besluit.

3) Aannemen in de bet. bedr. I, 5, o). Het aan-

nemen of voor waar erkennen van eene bewering of

een leerstelsel. || Dit is een getrouw woort, ende aller

aenneminge weerdigh, 1 Tim. 1, 15. Ik geloof...,

dat wij hier voorna-ueUjk denken moeten aan de ver-

standelijke aanneming of omhelzing, v. n. PALM,
Leerr. 15, 237.

4) Aannemen in de bet. bedr. I, 7, b).

a ) Het aannemen of ondernemen van _een werk of

eene levering op bepaalde voorwaarden. || Vau aan-

neming van werk, B. W. Titel van B. III, Afd.G.
Indien een bouwmeester of aannemer op zich genomen

heeft om een gebouw bij aanneming te maken, a. 1646.

i) In concrete opvatting. De verbintenis betreffende

het aannemen van een werk of eene levering.
|

De
aaubesteder kan, des goedvindende, de aanneming op-

zeggen, B. W. a. 1647.

5) Aannemen in de bet. bedr II, 1). Het aanne-

men of opnemen van een persoon in bijzondere gunst

,

het voortrekken of bevoorrechten om persoonlijke re-

denen. Alleen in de bijbelsche uitdrukking : Aanneming

des persoons. || Die sonder aenneminge des persoons

oordeelt na eens yegelicks werck,l Petr. 1, 17. Dat

by God geene aanneeming des persoons is , Blank.

2, 165. Naar 't geen hij, zonder onderscheid of aan-

neming des persoons, aan allen onbewimpeld voorhield
,

v. d. palm, Leerr. 12, 21.

6) Aannemen in de bet. bedr. II, 2, a). Het aan-

nemen of in dienst nemen van krijgs- of scheepsvolk.

|| De aanneming van waardgelders. Er heeft nog geene

aauueming van volk plaats gehad. Het gaat slecht met

de aanneming. Het kantoor van aanneming, waar men
vrijwilligers voor den zeedienst aanneemt.

7) Aannemen in de bet. bedr. II , 2, b ). Het aannemen

of opnemen van een persoon als lid van een kerkge-

nootschap. || Hij was als ouderling bij hare aanneming

tegenwoordig. Wanneer is het aanneming? wanneer

tal het aannemen van nieuwe lidmaten plaats heb-

ben ?— De tyd der aanneeming nadert. Dominé erkent

zyne best geoefende en meest doordenkende leerlingen

voor minst rechtzinnig, Blank. 2, 200.

8 ) Aannemen in de bet. bedr. II , 2 , c). Het aannemen
van een persoon als (of tot) zoon of dochter. Inzon-

derheid — volgens de Romeinsche rechtsinstelling —
de wettelijke handeling, waardoor men aan iemand de

burgerlijke rechten van een eigen kind toekende. Lat.

adoplio. || Tijdens hare aanneming als dochter in dit

huisgezin. De aanneming tot zoon of dochter. De aan-

neming van kinderen kon te Rome ook bij uitersten

wil geschieden.

Samenst. Aanneminqsbiljet , -som.

AANNEMINGSBILJET , znw. ouz., mv.
-biljetten. Uit Aanneming (6) en Biljet. Schriftelijk

bewijs , dat iemand zich voor 's Rijks zeedienst ver-

bonden heeft. Oudtijds Werfbrief.

AANNEMINGSSÖM, znw. vr., mv. -som-

men. Uit Aanneming (4 , a)en Som. De som, waarvoor

iemand zich, onder bepaalde voorwaarden, verbindt

tot het maken van eenig werk of het leveren van be-

noodigdheden. || De aannemingssom gaat de raming

verre te boven.

AANNOPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

noopte aan, heeft aangenoopt. Uit Nopen en het bijw.

Aan in den zin van voortgang (84, j). In beteeke-

nis verschillende van mnl. Aennopen, d. i. raken,

betreffen , waarin Aen den zin had van aanraking

(34, a) en Nopen de oorspr. beteekenis van raken;

terwijl in het nieuwere woord de latere opvatting van

prikkelen geldt. Verg. Mnl. Wdb. Het woord is thans

minder in gebruik , doch was bij de dichters der 17de

en 18de eeuw zeer gewoon in den zin van Dringend

nopen , aanprikkelen , aansporen , aanzetten.

Kortom, dat alle stael , 't welck van myn goede munt
Niet aengenoopt en word , noch snede heeft noch punt.

DE DBCKER 1 , 1S4.

Dus plagh de herder zyn verlangen aen te noopen.
moonen , Poè'xy 7.

Held Mozes, aengenoopt door Jethroos heusche heé.

VERSTEEG , MoZd 27.

Een hooger toeleg noopt 's mans heilgen yver aan.

v. D. wilp, Ged. 291.

Het poogt zyn leden , hoe vermoeid , nog aan te noopen.

V. winter, Juarg. 110.

Zo noop' haar voorbeeld ons tot eedlen volglust aan

!

f. J. ÜYLENBROEK achter DE LANNOY , Nog. DichtW. 160.

AANOPPEREN, bedr. zw. ww., met hebben:

opperde aan, heeft aangeopperd. Uit Opperen en het

bijw. Aan, beide in verschillende opvattingen.

1) Opperen in den zin van aandragen, en Aan in

dien van bereiking van eene plaats (34, e). Iets aan-

dragen , aanbrengen naar de plaats waar het gebruikt

zal worden. || De Roomsgezinden , zelfs vrouwen, . . . op-

perden den Spanjaarden lyftoght, kruidt, loot, lonten

aan, hooft, N. H. 372.

2) Opperen in den zin van op hoopen stellen, en

Aan in dien van voortgang (34, /). Van hooi gezegd.

Spoed maken met het aan oppers of op hoopen te

brengen. || Jongens, oppert wat aan; wij krijgen van

avond regen.

AANPAKKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

pakte aan, heeft aangepakt. Uit Pakken eu het bijw.

Aan in den zin van aanraking (34 , a ). Gemeenzame
uitdrukking voor onbeschroomd aanvatten. Hd. an-

packen.

1) Met eene zaak als voorwerp.

a) Eigenlijk, van een stoffelijk voorwerp. Onbe-
schroomd met zekere kracht aanvatten. || Sta niet te

kijken; pak maar aan, het zal niet bijten. Bij de be-

handeling van hel geweer moet de rekruut goed aan-

pakken.

b) Figuurlijk, van een moeilijk werk. |
Met moed

of kracht aanvatten, onder handen nemen, onderne-

men, beginnen. |, Alles valt mee, als men het maar
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fiks aanpakt. Gij hebt die zaak niet goed aangepakt.

—

All - wat gy doen kunt en nuttig is, voegt u, myu
vriend ; pak maar aan, dit ïs bier de zaak, Blank. 3, 100.

2) Met een persoon als voorwerp.

a) Eigenlijk. Met vijandige oogmerken aangrijpen,

aantasten, aanvallen. ||
Iemand ruw aanpakken. Hij

pakte den kerel terstond aan, en smeet hem de deur

uit. J)ic houd pakt alle vreemden aan.

b) Figuurlijk. Üp eene ruwe of onaangename wijze

toespreken, ouk in geschrifte ; met woorden aantasten,

aanvallen. || Overal waar hij mij ontmoet, pakt hij

mij aan, en maalt mij me t| zijne klachten aan de ooren.

Heb ik hem niet goed aangepakt? kern met duchtig

de waarheid gezegd?

AANPALEN, onz. ssw. ww. Uit Falen en het

bijw. Aan in den zin van aanraking (H4, a). Alleen

tu gebruik in liet tcgenw. deelw. Aanpalend, aangren-

zend, belendend, inde onmiddellijke nabijheid van iets

anders gelegen. || Niet alleen gausch Neêrlundt . . .

en d' aanpaalende gewesten - . .,maar ook enz., hooft,
N. H. 857. De Zuider-zee . . . werd . . . verstacn toe

te komen de acnpaleude vulckeren, de groot, Inl.

B. 2, § I. De vreemdigheyt der taaie die 'er gesproo-

ken wiert (in 't minste geen gemeenschap, nuch met

de nabuurige Kransche , noch met de aunpaalendc Spaan-

sche taaien hebbende), v. heemskerk, Are. 75. In

de aeupalcnde straten had men groutsche zegebogcu. . .

opgerigt, conscience, Illodw. en Cloth. 3, 230.

Kyu. Zie Belendend.
AANPAKT, znw. onz., mv. -parten; verkl.

-partje. Uit Part
f het fr. part , en het bijw. Aan

in den zin vim aan- of'toekomen, ais eigendom (34, c).

Gevormd naar het voorbeeld van Aandeel, waartue

de gelijkstelling der beide woorden in de gewone zegs-

wijze part noch deel hebben gereede aanleiding gaf.

lteeds KIL. vermeldde Aen-paert in dezelfde beteekenis

als Aen-deel. Het woord bleef in de volkstaal lang ïu

gebruik, maar is thans verouderd. De spelling aen-

paert was eene herinnering aan de Frausche uitspraak

van part. || Sy dcelen recht na haer toekomende aen-

paert, dutse daer in {in de vaderlijke erfenis) hebben,

visscher, Sinnep. 10. Veel meer schattings . . . dan
hun gewoonlyk aanpart in de genieene lasten beliep,

HOOFT, .V. II. 857. Tijdingen . . . waer van aenpaert

te genieten van tijdt tuttijdt, my groote gunst zijn zal,

hooft, Briev. 1 , 350. Als d' onnoozele vrouwtjes . . .

maar ecu klein aau-partjen in 't opgedragen gezag

willen behouden, v. heemskerk, Are. 14.

AANPASSEN, bedr. zw. ww., met hebben:

paste aan, heeft aangepast. Uit Passen en het bijw.

Aan in den zin van aanhechting (34, b).

1) Van klcedingstukken. Ze zich zelveu of een' ander

aan het lijf doen, om te zien of zij goed passen.

|| Een kleed aanpassen. Iemand een kleed aanpassen.

Hebt ge de laarzen al aangepast? Daar is de kleer-

maker om ii den rok aan te passen.

— Figuurl. zegsw. Iemand een pak aanpassen ,

hem eene dracht slagen geven. Woordspeling met de

uitdrukking een pak slagen, d. i. eene dracht , zoo-

veel men maar dragen kan , gelijk men een pak klee-

deren draagt. || Om dien gaauwert eens een pak van
vijftig stokslagen aan te passen, wisELius, Meng. 3, 42.

2) Van allerlei voorwerpen. Iets van pas maken en

aan iets anders bevestigen.

Hy maarte spriet, raboom , koker om den mast in te rechten :

üock liet nuodtruftige roeder, 't welc hy vlytich aenpute.
COOBNHKRT, Üdyss. I , 83 U

3) Figuurlijke opvatting der vorige beteekenis. Van
onstoffelijke dingen. Iets met iets anders in verband

brengen, daarbij te pas brengen. Verouderde uitdruk-

king, waarvoor men thana Toepassen {op) zegt. || Die

in 't gemeen allen misdaden konnen aan -gepust wer-

den, jonctijs, Pijnb. 46.

AANPEIL, znw. ui., zunder mv. Van een onder-

steld, althans ongebruikelijk, ww. Aanpeilen, bestaande

uit Peilen (zie ald.), d. i. duur meten de hoeveelheid bepa-

len , eigenlijk van vuchten , bij uitbreiding ouk van andere

waren, en het bijw. Aan in den zin van aanvulling
van het ontbrekende (34, f). Aanpeil is du* eene

opmeting of opneming, die tot aanvulling verstrekt.

Bepaaldelijk noemt men aldus het opnemen van den
voorraad, die bij handelaars in voorwerptn van ver-

bruik aanwezig is op het tijdstip, waarop eene ver-

hoogde belasting op die voorwerpen wurdt ingevoerd.

Du- opneming heeft ten doel, ook van het reeds aan-
wezige de verlioogiug te heflen. Zij strekt dus tot aan-

vulling vau het bedrag der belasting, en daaruit is de

naam Aanpeil te verklaren. Vroeger zeide men Aan-
peiling: zie ald. || Nu do belasting op het zout ver-

hougd is, zal er een aanpeil moeten plaats hebben.

AANPEILING, znw. vr., mv. -peilingen.

Vroegere beuaiuing van hetgeen thans Aanpeil heet:

zie ald. || Den 18 Dec. 1805 is door Hun H'bogni.

vastgesteld eene „Publicatie, houdende Bepalingen ten

opzigte eeuer generale Aanpeiling en Opneming van

eenige daarin j,euuemle Import subjeete Waren."
AANPENNEN, onz. zw. ww, met hebben:

pende aan, heeft aangepend. Uit Pennen, gemeen-
zame uitdrukking voor schrijven, en het bijw. Aan iu

den zin van voortgang (34, j). Voortgang of spoed

maken met schrijven. || Gij zult wat moeten aanpen-
nen, uiu met uw schrijfwerk klaar te komen. Jk heb

het gausche stuk in éénen avond afgeschreven , maar
ik heb uok duchtig aangepend.

AANPERSEN. voorheen ook aanparsen,
bedr. en onz. zw. ww., met hebben en zijn: perste

aan, heeft en is aangeperst. Uit Persen en het bijw.

Aan ïu verschillende opvattingen. Verg. Aanpressen.
lid. anpressen. Thans weinig meer in gebruik, dan

alleen iu de bet. bedr. 1).

I) Bedr. Aan in den zin vau voortgang of toe-

neming (34, J). Iiulpw. hebben.

1) Eigenlijk. Door middel der pers sterker samen-
drukken. || liet linnen moet nog wat aangeperst wor-
den; de kreukels zijn er nog niet uit.

2) Figuurlijk, van personen gezegd. Iemand met
sterken aandrang nopen om iets te doen ; krachtig aan-

dringen , aandrijvtu.

Sileen,. .. verrascht, en aengeperst tot zingen,
Verheft zijn schelle stem.

VONDEL 5, 58.

II) On-/. Aan iu den zin van richting naar het

doel (.i<i, h). Hulpw. zijn. Met sterken aandrang op

een bepaald punt algaau, met ki acht of in menigte voor-

waait- dringen. |] Ziende zich aan vier hoeken bezet,

en de bnrghers vast aanparssen, hooft, N. H. 504.

AANPIEPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

piepte aan, heeft aangepiept. Uit Piepen en het bijw.

Aan in den zin van richting naar het doel (34, h).

Ild. anpipen. Piepen in de richting naar iemand, hem
met een piepend geluid bedreigen; van slangen gezegd.

't Gezicht bleef styf staen en bestorven, in zijne oogen:

Zoo gruwzaem piepte hem de dolle en razende aen
Met al haer slangen.

VOKDEL 8, 475 (verg. 5, 287).

AANPIJPEN, onz. zw. ww., met hebben:

pijpte aan, heejt aangepijpt. Uit Pijpen in den zin

van eene pijp rooken, en Aan als bijw. van toestand
,

voor aan het branden (28 , e). In vorm gelijk aan

hd. anpfeifen, dat echter eene geheel andere beteeke-

nis heelt. Gemeenzame uitdrukking voor Zijne pijp

aansteken; bij uitbreiding ook wel schertsend van eene
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sigaar gebezigd. || Kom, ik wil nog wel eens aanpij-

pcn. Het is nog vroeg, pijp nog eens aan. Mijne

sigaar is uit, mag ik eens bij u aanpijpen?

AANPLAKBILJET , znw. onz., mv. -bil-

jetten. Uit Aanplakken en Biljet, hier in ruimeren

zin genomen en ook op grootere papieren toegepast.

Een papier , dat aangeplakt is of moet worden , om het

daarop gedrukte of geschrevene bericht ter algemeene

kennis te brengen. || Zijnde aanplakbiljetten al gedrukt?

Overal zag ik groute aanplakbiljetten aangeslagen.

AANPLAKKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

plakte aan, heeft aangeplakt. Uit Plakken en het

bijw. Aan in den zin van aanhechting (34, b).

1) Eigenlijk. Van een papier, dat eene gedrukte of

geschrevene kennisgeving behelst. Het door middel van

stijfsel of andere kleefstof op eene openbare plaats aan

een muur, deur enz. vasthechten. || Eene kennisgeving,

aankondiging , verordening aanplakken. — By gedrukte

brieven, openbaarlyk, zoo in Hollandt als Zeelandt,

aangeplakt, hooft, N. H. 282. De Roomsche Pas-

quyn , een beeldt
, gewoon by aangeplakte briefkens

den Grooten hunn' onwil te zeggen, 399. Gelastenen

bevelen wij , dat deze zal worden afgekondigd en aan-

geplakt, alom daar zulks behoort, gewoon slot van

publicatién enz.

— Bij uitbreiding ook gezegd van den inhoud van

den aangeplakten brief, dus van de kennisgeving zelve.

|| Wat staat daar aangeplakt?

— Zegsw. Laten aanplakken {dat enz.), door mid-

del van aanplakbiljetten laten bekendmaken. || Zoude

het niet goed zijn . . . om overal ... te laateu aanplakken ,

dat, indien twee jonge lieden enz., Wildsch. 4, 187.

2 ) Figuurlijk. Met een persoon in den 3<ten nv.

Iemand iets aanplakken, hem iets te duur verkoopen
,

of hem dringen om iets te nemen , waarmede hij kwalijk

gediend is ; hetzelfde als Aansmeren , dat in dien zin

thans meer gebruikelijk is. || Zijn kreupelen kuol heeft

hij zijuen buurman aangeplakt. Wie heeft u dat vochtige

huis aangeplakt? — Men heeft Van Veen wijs ge-

maakt, dat enz., alleen om hein mij aan te plakken

(aan mij als echtgenoot op te dringen); . . . maar ik

neem hem nooit, neen nooit! Wildsch. 4, 99.

Afl. en S; nsi. Aanplakker, aanplakking;

Aanplakbiljet.

AANPLAKKING, znw. vr., het mv. niet

in gebruik. Van Aanplakken. De daad van aanplak-

ken , het aanplakken , t. w. van kennisgevingen op

openbare plaatsen. || Meu zal de keur door afkondigiug

en aanplakking bekendmaken.

AANPLANT , znw. m., zonder mv. Van Aan-
planten. i)c daad van aanplanten, het aanplanten.

|| Men legt zich toe op den aanplant eener nieuwe soort

van kool. De aanplant van katoen in Indië.

AANPLANTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

plantte aan , heeft aangeplant. Uit Planten en het

bijw. Aan in verschillende opvattingen. lid. anpflanzen.

1) Aan in den zin van aanvulling van het ontbre-

kende (34, ƒ). Van jonge gewassen. Nieuwe gewassen

planten of poten, om den bestaanden voorraad te ver-

meerderen. ||
Wij zullen jonge eiken en dennen moeten

aanplanten. Men heeft dit jaar veel kool aangeplant.

— Syn. Zie Aankweeken, 1).

2) Aan in den zin van toeneming (34,/). Van
een plantsoen. Door het planten van boomen of andere

gewassen vergrooten.

Uw lustbosch, duur gekocht en zorglijk aangeplant.

niLn. 8, 61.

3) Aan in den zin van voortgang (34, j). Met
verzwijging van het voorwerp, en dus schijnbaar onz.

Spoed maken met planten. || Plant wat aan; al de

koolplanten moeten nog vóór den avond in den grond.

Afl. Aanplant, aanplanter, aanplanting.

AANPLEISTEREN, bedr. zw. ww., met
hebben: pleisterde aan,

{
heéft aangepleisterd. Uit

Pleisteren en htt bijw. Aan in verschillende opvattingen.

1) Aan in den zin van aanvulling van hel ontbre-
kende (34, f). Het ontbrekende of beschadigde van
pleisterwerk door bepleistering aanvullen of herstellen.

||
Laat dien beschadigden wand toch aauplcisteren.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Met
verzwijging van het voorwerp, en dus schijnbaar onz.

Spoed maken met pleisteren.
|| Gij zult hard moeten

aanpleistertn , om beden gedaan te krijgen.

Afl. Aanpleistering (in debet. 1).

AANPLEKKÈN , bedr. zw. ww., met hebben :

plekte aan, heeft aangeplekt. Uit Plekken, d. i. eene
dek of vlek afgeven, en het bijw. Aan in den zin

van aanhechting (34, b). Met een persoon in den
3den nv. Iemand iets aanplekken , iets, dat plekt,

op iemand overbrengen ; hem met iets kwaads besmet-
ten . Het woord is verouderd , doch verdiende te her-

leven. || Eeuen boosen medegesel (l*'e nv.) kan den

eenvoudigen sijne quade manieren genoeg aenplecken,

poirters, Mask. (iO.

AANPLEMPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

plempte aan , heeft aangeplempt. Uit Plempen en het

bijw. Aan in den zin van aanvulling van het ontbre-

kende (34, f). Eene verdieping of besloten ruimte

onder water door het uitstorten van aarde , zand
,
puin

of andere specie aanvullen.
|
Men zal den dijk door

het IJ, tusschen de zinkstokken , met grond aanplem-

pen. De val in den oever wordt, onder een profiel van

twee op e'e'n , aangeplempt. Ten behoeve der sterrewacht

zal men een gedeelte der stadsgracht doen aanplempen.

Afl. Aanplemping.

AANPLOEGEN, bedr. zw. warnet hebben:

ploegde aan, heeft aangeploegd. Uit Ploegen en het

bijw. Aan in velschillende opvattingen. Hd. anpftügen.

1) Aan in deu zin van aanhechting (34, b). Door
ploegen aanhechten, door beploeging verbinden, t. w.

een stuk land aan een grooter, zoodat het daarmede

tot ée'nen akker wordt. || Hij heeft aan zijn land een

grooten lap grond aangeploegd. Het aangeploegde stuk

is bijzonder vruchtbaar.

2) Aan in den zin van richting naar het doel

(34, /;). In die richting ploegen, dat men telkens bij

het einde eener vore den ploeg rechts omwendt , en

daardoor de aarde naar het midden van den akker

(hier dan als doel beschouwd) omwerpt. Het tegenover-

gestelde van Afploegen: zie ald. || Een veld aanploe-

gen. Bij een aangeploegden akker blijft alleen aan de

buitenzeden eene opene vore liggen.

3) Aan in den zin van voortgang (34, j). Met
verzwijging van het voorwerp, en dus schijnbaar onz.

Voortgang of spoed maken met ploegen. || Hij heeft

goed aangeploegd.

Afl. Aanploeging

.

AANPLOMPEN , onz. zw. ww., met zijn;

plompte aan , is aangeplompt. Uit Plompen en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Plom-

pend naderen , door het water plassend aankomen. —
Van een veldheer, die met zijne ruiterij een stroom

doorwraadt, zegt de dichter:

Zoo quam hy 's midnachts in den rijxstroom, heet van gloet

,

Met zijne ruiterye aenplompen, dicht gesloten.

De ruiters hielden stant op 't wadt.

VONDEL 9, 102.

AANPOOTEN, onz. zw. ww., met hebben:

pootte aan, heeft aangepoot. Van Poot, platte uit-

drukking voor been, en het bijw. Aan in den zin

van voortgang (34, /). Eigenlijk hetzelfde als Aan-
beenen (zie ald.) , en dus zooveel als snel voortgaan

;

doch nooit in dien eigenlijken zin , maar altijd over-
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drachtelijk gebezigd voor Flink voortgang maken met
het werk, waar men aan bezig is. In denzelfden zin

zegt men ook poot aan spelen-, zie bij Poot. Beide

uitdrukkingen zijn zeer gemeenzaam. || We zullen ge-

ducht moeten aanpooten , om van avond klaar te komen.

AANPORREN, bedr. zw. ww., met hebben:
porde aan, heeft aangepord Uit Porren en het bijw.

Aan in den zin van voortgang of toeneming (34, j).
Ook in Duitschlaud , iu de Nederd. streken, anpurren:

verg. grimm, D. Wtb. 1, 423.

1) Met een persoon of eene zaak als onderwerp.

Iemand in beweging brengen en daardoor tot handelen

opwekken; hem tot iets bewegen, aanzetten, aandrijven,

aansporen, aanprikkelen. || Iemand aanporren tot iets of
om iets te doen. Hij is zoo traag, dat hij altijd aan-

gepord moet worden. Ik zal hem eens moeten aan-

porren. — Hy porde hem aen, om op te trecken,

2 Chron. 18 , 2. Hoewel de maets n stijf aenporren ,

om t' zeil te gaen, vondel ö, 195. De Ruiter...
porde den Veldtmaarschalk Schak geduurig aan, om
voort te trekken, brandt, De Ruiter 192.

Een yder staat verbaast, en door den schrik beroert,
En vraagt, en port hem aan om alles te verhalen.

hoogvliet, Mr. 101.

Van sterke eerlnst aangeport.
camphctzb>' , Sticht. Hymen 11.

Dit snood gebroedsel word
Door Cortes lafheid tot meer stoutheid aangepord,

v. wimer en v. merkex, Tooneelp. 1, 810.

De zelfkracht van de ziel ....

Door 't prikklend zintuig aangepord.
BLLD. 4, 423.

— Syn. Zie Aansporen.
2) In bijzondere opvatting, uitsluitend van per-

sonen. Gevolgd door het voorz. tegen. Iemand aan-
zetten tot vijandige gezindheid jegens een ander; op-
zetten, aanhitsen.

|| Hy porrede David aen tegen haer-
lieden, 2 Sam. 24, 1.'

Afl. Aanporder (-portier), aanporring.

AANPORRING, znw. vr., mv. -porringen.
Van Aanporren in den zin van aansporen (1). De
daad van aanporren. Het aanporren, de aansporing,
de prikkel om iets te doen. || Dat de helden van
Bacchus , zonder aanpurring van noden te hebben

,

hunnen gewoonen gang gaan , v. effen , Speet. 3 , 86.

Om de aanporringen der zinnelijkheid te onderdrukken

,

BORGER, Leerr. 1, 141.

AANPOTEN, bedr. zw. ww., met hebben-,

pootte aan, heeft aangepoot. Uit Potenen het bijw.

Aan in verschillende opvattingen.

1) Aan in den zin van aanvulling van het ontbre-
kende (34, f). Van jonge gewassen. Nieuwe gewassen
poten of planten, om den bestaanden voorraad te vermeer-
deren. || Hij heeft dit jaar veel aardappelen aangepoot.— *yn. Zie Aankweekkn, 1).

2) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Met
een persoon in den 3den nv. In platte taal schertsend
van eene aanstekende ziekte of van ongedierte gezegd.
Die op een ander overbrengen , ze hem aanzetten

; ge-
lijk men van beide object >n ook voortplanten bezigt.

|| Hij heeft mij de mazelen aangepoot. Iemand onge-
dierte aanpoten.

Afl. Aanpoter , aanpoting (in de bet. 1).

AANPRAAIEN, bedr. zw. ww., met hebben-,

praaide aan, heeft aangepraaid. Uit het bijw. Aan
in den zin van richting naar het doel (34, a), en
Prooien, waarvan Aanpraaien in beteekenis en ge-
bruik volstrekt niet verschilt. Scheepsterm. Aan- of
toeroepen, t. w. een schip, dat men in zee ontmoet;
om te vragen vanwaar het komt, waarheen de reis

gaat, enz. j| Een schip aanpraaien. Wij zullen dat
schip aanpraaien.

AANPRATEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben-, praatte aan, heeft aangepraat. Uit Praten

en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

I ) Bedr. Aan in den zin van figuurlijke aanhech-

ting (34, b). Met eene zaak als voorwerp en een per-

soon in den 3den nv. Iemand iels aanpraten , door

mooi praten hem iets smakelijk of aannemelijk maken

;

met woorden teweegbrengen , dat men iets koopt , aan-

neemt of voor waar houdt. Verg. Aanpreeken. || Geen

koopman weet zijne waren beter aan te praten. Wat
wilt ge mij aanpraten (wijsmaken, doen gelooven)? —
Die zoete vrouwtjes hebben my daar nog onlangs een

kostelyke pels aangepraat , Blank. 1 , 8. Kon ik je nu nog

maar een degelyke halsdoek aanpraaten, Leev. 4, 35.

Wat wil ghy my anpraten ?

bezdero , Moortje 88.

II) Onz. Aan in den zin van voortgang (34, j).

Voortgaan met praten. Bepaaldelijk in de

— Zegsw. Praat maar aan ! praat maar voort ( ik

luister er toch niet naar). Iemand laten aanpraten,

hem laten voortpraten, zonder er naar te luisteren of

er zich aan te storen.
1

1 Maar gy , hamers meisje , laat die

goede zagte vrouwen wat aanpraaten, Blank. 2, 135.

AANPREEKEN, bedr. en onz. zw. ww.,

met hebben -. preekte aan , heeft aangepreekt . Uit

Preeken en het bijw. Aa» in verschillende opvattingen.

I) Bedr. Aan in den zin van figuurlijke aan-

hechting (34, b). Met eene zaak als voorwerp en een

persoon in den 3den nv. Iemand iets aanpreeken , met
klem van redenen iemand iets smakelijk of aannemelijk

maken; met veel schoone woorden teweegbrengen, dat

i

men iets koopt, aanneemt of voor waar houdt. Def-

tiger dan Aanpraten-, zie ald. || Die koopman weet

n zijne waar zoo netjes aan te preeken, dat gij geen

weerstand kunt bieden. — Men heeft my nog nooit

een valsche ducaat voor een echte in de hand kunnen
stoppen , en ik zou my valsche besluiten voor waare

laaten aanpreeken! Blank. 1, 267.

Mijn' malle groote Moer heeft eens haer' kans verkeken
Om eenen Appel , dies' haer" Mann wist aen te preken

lek preecker alle mann met heele korven aen.

SUYGE5S 2, 5 (Jppelwyf

— Overdrachtelijk , in dichterlijke toepassing:

O , hoe aenvallig wemelt op uw terpe

't Bloemtjen dat aenpreékt : Wil my niet vergeten

!

V. DCTSB , Vod. Poëzy -2, 1-27.

II) Onz. Aan in den zin van voortgang (34, f).
Voortgang of spoed maken met het uitspreken eener

preek. || Als Dominé niet wat aanpreekt, gaat de kerk

niet voor twaalven uit.

AANPRESSEN, bedr. zw. ww., met hebben-,

preste aan , heeft aangepresf. Uit Pressen en bet

bijw. Aan in den ziu van voortgang (34 , ƒ). Hd.
anpressen. Verg. Aanpersen. Met een persoon als

voorwerp. Sterk dringen, aandrijven; met nadruk aan-

zetten, aansporen. Thans niet meer in gebruik. || Waar
op ook De Ruiter zyn volk in 't krengen aanpreste,

brandt, De Ruiter 631. Den twaalfden ging d' Ad-

miraal Bankert ... op 't aanpressen van zeeker Am-
sterdamsch Heer . . . 's morgens vroeg onder zeil, 656.

Indien niet d' Ystroom zelfs u aenpreste , en met lust

Zijn schatten ruilde, en d' uwe afbaelde aen zijne kust.

ASTONIDES 1 , 99.

AANPRIJZEN, bedr. st. ww. der 5de kl.,

met hebben: prees aan, prezen aan, heeft aangepre-

zen. Uit Prijzen en het bijw. Aan in den zin van

figuurlijke aanhechting (34, 4). Hd. anpreisen.

1) Eigenlijk, met een persoon als onderwerp en een

ander persoon in den 3den nv. Door prijzen aan iemand

aannemelijk of begeerlijk maken; een persoon of eene

zaak , door het vermelden der loffelijke hoedanigheden

,
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aai) een ander sterk aanbevelen. || Iemand iets aan-

prijzen. Die koopman weet iedereen zijne waren goed

aan t* prijzen. Hij prees mij eene badkuur aan. Men
heeft mij voor deze betrekking een zeer geschikt per-

soon aangeprezen. — Om dat ik mijnen broeder een'

jongeling voor zijne dochter aanprees , Wïldsch. 3 , 1 15.

— l)c persoon, aan wien men iets aanprijst, kan

ook door het voorz. bij worden aangeduid. || Gy hebt

R. nooit . . . by Chrisje sterk aangepreezen , Leev. 7, 70.

— Is er geen persoon aangewezen, tot wien de

aanprijzing gericht is, zoodat zij in 't algemeen ge-

schiedt aan elkeen, die ze hourt of leest, dan staat

Aanprijzen bijna met Prijzen gelijk; doch altijd met
het bijdenkbeeld, dat de gegeven lof tevens bij iedereen

tot aanbeveling verstrekt. || Hoe kunt gij zulk een

vervelend boek aanprijzen? De wiskunde is altijd aan-

geprezen als een uitstekend middel om het verstand

op te scherpen. — Lofvaarzen , opdragten, aanpry-

zende voorredeneD , Leev. 3, Yoorr. 23. De vergelij-

king, waardoor hij de bezigheid van een werkzaam
leven aanprijst, v. D. palm, Red. 2, 4Ü.

— Ziek zelven aanprijzen kan stilzwijgend geschie-

den door het aan den dag leggen van loffelijke hoeda-

nigheden, die tot aanprijzing verstrekken. Het is eene

versterking van zich aanbevelen. || E?n jongeling, die

zich door vlijt en goede zeden bijzonder aanprijst

,

sterk aanbeveelt. — Dan . . . zou de Liefde zich niet

van haaren sluyer bedienen, noch onder haar onschul-

dig, ziel-inneemend gelaat zich het {aan het) teder*

gevoelig hart der vrouwen aaupryzcn , Leev. 1, 237.

2 ) Overdrachtelijk, met eene zaak als onderwerp

en eene zaak als voorwerp. Veroorzaken dat iets aan-

nemelijk of begeerlijk is; tot sterke aanbeveling van

iets verstrekken. || Niets kan u zo zeer zyneleer aan-

pryzen , dan dat gy ziet enz., Leev. 6, 314. Dat de

zamenhang . . . geene andere verklaring duldt, of al-

thans als waarschijnlijker aanprijst, v. d. palm,
Leerr. 16, 206.
— Vroeger werd aanprijzen in dezen zin ook met

een levend wezen als voorwerp gebezigd. Thans zegt

men in dat geval: fot aanprijzing verstrekken. || Dat

een schoone stem, een nor^ch bakkes, een styven tred
,

en een mondvol Lat} n , thans even zeer oenen Doctor

aanpryzen , als in voorige dagen zyn groote quarré

pruik en zwarte mantel, Blank. '2, 278.

Sehoon getuygh (tuig) en schoone maen {manen)
Prijst den hengst den kooper aen.

HUYGBNS 1 688.

— Ook van zaken zegt men , dat zij zich aanprij-

zen, d. i. loffelijke eigenschappen bezitten, die van

zelf de begeerte er naar opwekken; zich sterk aanbe-

velen. || Goede waar prijst zich zelve aan, behoeft

geen tof. Eene gedachte, die zich door hare oorspron-

kelijkheid aanprijst.

Afl. Aanprijzer , aanprijzing.

AANPRIJZING, znw. vr., mv. 'prijzingen.

Van Aanprijzen. Hd. anpreisung.

1) De daad van aanprijzen. Het aanprijzen. || Ik

zou dwaasselijk mijnen lof verspillen, indien ik iets

tot aanprijzing eener zoo edele gezindheid zeggen wilde,

die slechts eenvoudig behoeft vermeld te worden, v. d.

palm, Red. 1, 197.

2) Middel om aan te prijzen; loffelijke hoedanig-

heid of gunstige omstandigheid , die eenen persoon of

eene zaak sterk aanbeveelt. || De deugdelijkheid eener

waar is de beste aanprijzing. — Zy {de kwaaelspre-

kers) neemen ieder kwaad gerucht mede, als 't ware,
tot een aanpryzing voor zig zelven , Blank. 3 , 53.— Vooral in de uitdrukking Tot aanprijzing {ver-
strekken. || Eigenschappen, die iemand tot aanprijzing

verstrekken. Dat gedrag strekt hem waarlijk niet tot

aanprijzing.

AANPRIKKELAAR, znw. m., mv. -prik-

kelaars en prikkelaren ; vr. -prikkelaarsfer en -prik-

kelster, mv. -sters. Van Aanprikkelen. liegeen die

iemand tot eene handeling aanpnkkelt, hem daartoe

aandrijft door den prikkel van begeerte enz.; aandrij-

ver. Thaus weinig meer in gebruik. || Zonder aan-

maaningh van eenighen Kornet oft Hondertman , was

elk zyn eighe Hooftman en aanprikkelaar {instigator)

,

hooft, Tac. 322.
— Het vr. Aanprikkehter leest men bij vondel:

De glori, groots en prat , welcke in haere hand ten toone
Voor beyde legers voert een' ovenvinners kroone,
Aenprickelster ten strijd. 2 , 543.

AANPRIKKELEN, bedr. zw. w., met
hebben : prikkelde aan , heeft aangeprikkeld. Uit Prik-

kelen en het bijw. Aan in den zin van voortgang

(34,».
1) Met een persoon als onderwerp. Eigen lijk : Met

een prikkel of scherp werktuig aandrijven; maar altijd

overdrachtelijk gebezigd voor Iemand door een prikkel

van zedelijken aard (eerzucht, hoop, begeerte enz.)

tot eenige handeling aanzetten; aandrijven , aansporen.

[|
Iemand tot vlijt, werkzaamheid, ondeugd, buiten-

sporigheden enz. aanprikkelen. Hij wi>t hem door het

vooruitzicht vau buitengewone winsten tot die gewaagde
onderneming aan te prikkelen. — Indien hy . . . zyne

sterke driften beter had bestierd , en zyne gevoeligheid

dus niet aangeprikkeld, Leev. 3, 183.

lek salse soetelijck aenpricklen met mijn' rijmen.

vondel 2, 649.

Met zulke woorden noopt en prikkelt hy hem aen.

ANTONIDES 2, 283.

Hy zal uw vroege jeugd aanprikk'len , om te zoeken
Den grond der weetenschap in zyn geleerde boeken.

lescailje, Mctigelp. 1, 192.

2) Met eene zaak als onderwerp. Iemand tot een

prikkel verstrekken, die hem tot eene handeling be-

weegt; hem daartoe door het opwekken van begeerte

of hartstocht aaudrijven, aansporen.
|| De hoop op

onmatige winst had hem tot die handelwijze aangeprik-

keld. De toejuiching, die hem ten deel viel, prikkelde

hem aan om nieuwe eer te bejagen. — Drances . . .

die, van bittere nijdigheit aengeprickelt, zich tegens

Turnus eere kantte, vondel 5, 376. Hy . .voelt

zyne zinnen door niets aangeprikkeld, Leev. 8, 20.

Geen beelden, die het hart aenprickelea tot min.

VONDEL 2, 336.

Salmoneus Jupiter
,
gevolght van Godendommen

,

Treet , aengeprickelt van de staetzucht , naer de brugh.

7, 115.

aangeprikkelt om zyn' wellust te verzaden.

SCHERMER 387.

Door goud- en bloeddorst aangeprikkeld.

KINKER 2, 163.

Syn. Zie Aansporen.
Afl. Aanprikkelaar {-prikkelaarsfer en -prikkel-

ster) , aanprikkeling

.

AANPRIKKELING-, znw. vr., mv. -prik-

kelingen. Van Aanprikkelen.

1) De daad van aanprikkelen. Het aanprikkelen , het

aaudrijven van iemand tot eene handeling door den

prilckel van begeerte enz. j| De goede uitslag dezer

onderneming was hem eene aanprikkeling tot grootere

waagstukken. — AVanneer wij de inspraak dezer . . . nei-

ging (de eigenliefde) veilig kunnen opvolgen, wan-

neer wij hare aanprikkelingen met al ons vermogen

moeten onderdrukken, v. d. palm, Red. 1, 126.

2) Middel om iemand aan te prikkelen. || Goud en

eer ziju in de hand der machtigen maar al te dikwijls

aanprikkelingen om anderen tot berispelijke handelin-

gen te bewegen.
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AANPRIKKELSTER. Zie Aanprikke-
LAAR
AANPRIKKEN, bcdr. zw. ww., met hebben:

prikte aan, heeft aangeprikt. Uit Prikken en het

bijw. Aan in den zin van aanraking (34, a). Eigen-

lijk: Met een scherp werktuig prikken of steken, t. w.

niet diep, maar in de oppervlakte, zoodat het eventjes

aanraakt; doch overdrachtelijk gezegd van hartstochten,

die het gemoed prikkelen of gevoelig aandoen. Thans

niet meer in gebruik , ofschoon geprikt ( door liefde

)

nog wel gezegd wordt. Het Mnl. kende in denzelfden

zin Aenprekelen, van prekeien, ouderen vorm van

ons prikkelen: zie Mnl. Wdb.

Waerop een luchte wolk van minneschuttren daelt

,

Om beide harten der gelieven aen te pricken.

VONDEL 7, 15.

Aangeprikt door niewe lusten.

ROTGANS , Poè'zy 377.

AANPRTJILEN, onz. zw. ww., met zijn:

pruilde aan, is aangepruild. Uit Pruilen en het bijw.

Aan in den zin van nadering (34, g). Pruilend na-

deren , met de uitdrukking van ontevredenheid of wre-

vel op het gelaat aankomen. || Daar komt hij weer

aanpruilen ; wat zou hem nu schorten ?

AANPUNTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

puntte aan , heeft aangepunt. Uit Punten en het

bijw. Aan in den zin van aanvulling van het ont-

brekende (34, f).
1) De punt van een spits voorwerp verscherpen,

het puutiger maken. || Pennen, potlooden aanpunten,

de stomp geschreven punten weder scherp maken.
Die pen is mij te grof, punt ze weder aan. Ik zal

dit potlood eerst nog wat aanpunten.

— Figuurl. zegsw. Zijne pen aanpunten , zich er

toe zetten om iets scherps te schrijven. || Met welk

eene verontwaardiging hy zijne pen opnam en aan-

puntte, en een andwoord schreef, beets, Cam. Obsc,
Voorb. 3. — Iemand aanpunten, eigenlijk Iemand
scherp maken , d. i. hem aanzetten om zich in schrift

of woord scherp uit te drukken, hem aansporen tot

cene woordenwisseling of een wetenschappelijken strijd.

|| Zoodra ik A zie, zal ik hem aanpunten om den

schrijver van die recensie eens duchtig de les te lezen.

2) Bij uitbreiding. Aan een langwerpig en betrek-

kelijk dun voorwerp, dat geene eigenlijke punt heeft,

eene punt maken. Eigenlijk zou Punten hier de ware

uitdrukking wezen ; daar het echter altijd van lang-

werpige en dunne voorwerpen gezegd wordt, die dus

reeds eenigermate spits of puntig zijn, wordt het als

eene verscherping van de punt opgevat en Aanpunten
geheeten.

— In de bouwkunde. Eenenpaal aanpunten , het uit-

einde van den paal puntig afhakken. || De palen wor-

den scherp aangepunt, alvorens zij in den grond wor-
den gedreven.
— In de metaalbewerking. IJzerdraad , naalden,

spelden enz. aanpunten , aan het uiteinde puntig af-

slijpen door middel van de daartoe bestemde werktui-

gen. || Bij het vervaardigen van draadnagels worden
de draadeinden eerst aangepunt en vervolgens op de

bepaalde lengte afgesneden. Naainaalden worden op den

slijpmolen, spelden op eene schijfvormige vijl aan-

gepunt.

in. en Samenst. Aanpunter (-puntsfer), aan-

punting ; Aanpunlring , -schijf.

AANPUNTER, znw. m., mv. -punters; vr.

•puntster , mv. -punlsters. Van Aanpunten. In 't al-

gemeen Degeen die aanpunt. In 't bijzonder de bena-

ming van den werkman , die belast is met het aan-

punten van draadnagels, naalden of spelden, en met
het regelen der daartoe bestemde werktuigen. || De
aanpunters ziju blootgesteld aan het inademen van het

metaalstof, dat zich bij het slijpen of vijlen in de

lucht verspreidt.

AANPUNTRING, znw. m., mv. -ringen.

Uit Aanpunten en Ring. Hetzelfde als Aanpuntschijf:
zie het volgende art.

AANPUNTSCHIJP, znw. vr., mv. -schij-

ven. Uit Aanpunten en Schijf. In de speldenmakerij.

Ronddraaiende schijfvormige vijl, dienende tot het aan-

punten der spelden. Ook Aanpuntring geheeten. || De
aanpuntschijf maakt 1200 omwentelingen in de minuut.

AANRADEN , in de volkstaal aanraaien uit-

gesproken; bedr. st. ww. der 8 ste kl., met hebben:

ried aan, heeft aangeraden; doch thans in den verl.

tijd in de spreektaal veelal zwak gebezigd: raadde
aan. Uit Raden en het bijw. Aan in den zin van

figuurlijke aanhechting (34 , b ). Hd. anraten.

1) Met een persoon in den 3den nv. en eene zaak

als voorwerp , uitgedrukt door een znw. of door een

voornw., dat een znw. vervangt. Iemand den raad

geven om iets te nemen, te kiezen, te koopen of te

gebruiken. || Iemand iets aanraden. Een zijner vrien-

den had hem eene rijke oude vrijster aangeraden. De
winkelier ried mij deze stof aan. De dokter beeft mij

de levertraan aangeraden
,
geraden die te gebruiken.

Ik raad u in deze zaak de meeste behoedzaamheid

aan. Welke boeken zal ik kiezen ? Ik raad u deze

aan. Vrede of oorlog? wat raadt gij ons aan?

Pier wierd een' huysvrouw aengeraden.

HUÏQBN8 2, 183.

Elk, die 't verdrag met Home in 't minst had aangeraden,
Werd schandelijk vermoord.

hblmbrs, Nag. Ged. i, 163.

Laat u niet blinddoeken van hen, die vreesvol

't Oude spoor aanraden.

DAUTZBNBBRQ, Ged. 99.

2) Met een persoon in den 3den nv. en eene han-

deling als voorwerp , uitgedrukt hetzij door een abstract

znw., hetzij door de onbep. wijs van een ww. of door

een bijzin, met dat beginnende, of wel door een

voornw., dat deze vervangt. Den raad geven om iets

te doen, t. w. datgene dat in het bijstaande is uitgedrukt.

|| Iemand eene onderneming, een misdrijf enz. aanra-

den. Ik raad u aan, eerst betere inlichtingen in te

winnen. Hij ried mij aan, den Burgemeester zelf te

gaan spreken. Zij ried hem aan , dat hij zich voor het

oogenblik stil moest houden. Wat raadt gij mij aan

( te doen ) ? Raadt gij mij dit aan ? Ja , dit is u wel

aan te raden. — Dese raet de menschen aen , datse Godt

souden dienen tegen de wet, Hand. 18, 13. Zo dat

ik u sterk aanraade , om . . . over tafel te blyven bid-

den, Blank. 2, 84. Ik zelf heb hem aangeraaden, om
zich eenig afleiding te bezorgen, Leev. 5, 252. Je

hebt het my evenwel zo kragtig aangeraden , 1 , 267.

Zie hier, wat ik u in gemoede durf aanraaden , 2 , 199.

Ook zou ik niemand durven aanraaien

Om uit zwemmen te gaan met de haaien.

Schoolm. 141.

Zeer gewoon is de uitdrukking

:

— Op aanraden van (iemand), ten gevolge van

zijn aanraden, naar den raad door hem gegeven. I Op
aanraden van een mijner vrienden heb ik mij in deze

stad gevestigd. Op wiens aanraden hebt gij dit gedaan ?

Hij wilde den tocht niet ondernemen, maar op mijn

ernstig aanraden heeft hij er eindelijk toe besloten.

Afl. Aanrader (-rookster). Bij hooft ook aan-

raad („ by aanraadt des Vorsten", op aanraden van).

Zie üitl. Wdb.

AANRADER, znw. m., mv. -raders en -ra-

deren; vr. -raadster, mv. -raadsters en -raadsteren.

Van Aanraden. Degeeu die aanraadt, die docr zijnen

raad tot eene handeling aanleiding geeft. ||
Wie is de

aanrader van dit schelmstuk geweest ? — Een der aanraa-
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ders, die den Kapitein W. hiulp beweegen, om den

Viceadmiraal Van Nes in der noodt te verlaaten,

brandt. De Ruiter 4t9.

AANRAKEN, bedr. zw. ww .,' met hebben:

raakte aan , heeft aangeraakt'. Uit Haken en het

bijw. Aan in den zin van aanraking (34, a) , hier

slechts d'enende om het begrip, dat reeds in raken

ligt, te versterken.

1) Eigenlijk. Raken aan de oppervlakte van iemand

of iets; aanroeren. || Iemand zacht, ruw, gevoelig aan-

raken. Haak mij met uwe morsige handen niet aan.

—

Jesus, de hant uytstreckende , heeft hem aengeracckt

,

ïlatth. 8, 3. En raeckt het onreyne niet aen, Jez.

52, 11. Het binnenst van myn hart ontroerde, zo

dikwyls ik iets, haar betreffende, aanraakle, Burg.

1S3. O, raak deeze bloemen niet aan! Leeo. 2, 2S3.

Studeerde ik nu maar in de Medicynen , dan had ik

ten minsten haar polsje kunnen aanraaken, 3, S9. De
bal heeft wel degelijk allebei de kegels aangeraakt en

omgegooid, v. lennep, Bom. 2, 66.

Al wie een' mensen gedood of lijk heeft aencjeraekt.

versteeg , Mozes 332.

— Iemand aanraken wordt soms cuphemistisch ge-

zegd voor: Gevoelig aanraken, zeer doen, bezeeren.

|| Raak het kind niet aan, hoor! Wees gerust, men
zal u met geen vinger aanraken. — Die u-lieden aen-

raeckt, die raeckt sijnen (des Heeren) oogh-appel aen,

Zach. 2, 8. Verder is hem geen hair van zyn krul-

lebol aangeraakt, Blank. 2, 235. Wee u, zo gy de

beminde myner ziel aanraakt (door uwen laster kwetst)

!

Leeo. 4, 93.

— Nyn. Zie Aanroeren en Raken.
2) Overdrachtelijk; van iets, dat een onderwerp

van spreken uitmaakt. Htt in 't voorbijgaan behande-

len, er eventjes van gewagen, er van reppen.

Noch kan ick het gemack niet laten aen te raken

,

Bat ons de beke doet ontrent de keucken saken.

CAT3 2, 297.

— Thans is aanraken in dezen zin weinig meer in

gebruik (men zegt veelal aanroeren of aanstippen),

dan alleen met het bepaalde bijdenkbeeld , dat bet een

teeder punt betreft, waarop iemand gevoelig is. || Toen
men dat punt maar even aanraakte, werd hij boos.

Raak dat geschilpunt liefst niet aan. Mag ik u ver-

zoeken, dat onderwerp in dit gezelschap niet 'aan te

raken ?

— Syn. iTie Aanroeren.
Afl. Aanraking.

AANRAKING, znw. vr., mv. -rakingen. Van
Aanraken.

1) Eigenlijk. De daad van aanraken, het aanraken.

|| Hij is zoo gevoelig, dat hij de zachtste aanraking

niet velen kan. Die vinger doet mij bij de minste

aanraking pijn. — Eene zedige aanraaking van myne
hand, Leep. 5, 17. Een hart, dat op de ligtste aan-

raking bloedt, Burg. 51. Geestdrift die, gelijk een

clectrike schok , zich mededeelde tot aan de uiterste

grenzen der lijn, die met hem in aanraking was,
V. D. PALM, Gedenksehr. 18.

2 ) Overdrachtelijk. Betrekking tusschen twee perso-

nen of zaken , waardoor zij met elkander in nauw verband
staan, elkander als 't ware aanraken. || Ik heb steeds

alle aanraking met hem vermeden. Wat gij daar zegt

,

heeft met ons onderwerp niet de minste aanraking.

Vooral in de zegswijzen:

— In aanraking (in betrekking) zijn, komen of

brengen (met iemand of iets). || Ik ben nooit met
hem in aanraking geweest, heb nooit iets met hem
te doen gehad. Zorg, dat ge nooit met hem in aan-
raking komt, nooit iets met hem te doen krijgt. Ik

zit nu verdiept in zaken, waarmede ik vroeger nooit

in aanraking gekomen was. Ik wil n gaarne met die

lieve familie in aanraking brengen doen kennismaken).

— Een punt ran aanraking , tene hoedatiighcil of om-

standigheid , ten opzichte waarvan tivcc personen of zaken

tut elkander in betrekking staan of met elkander overeen-

stemmen. Verg. Aanrakingspunt. || Er is ereen enkel

punt van aanraking tusschen u en hem. Wij hadden

te zamen all.'rlei punten van aanraking, en maakten

dus spoedig kennis.

Namenst. Aanrakingspunt.

AANRAKINGSPUNT, znw. onz., mv.
-punten. Uit Aanraking en Fuut.

1) Eigenlijk. Het punt, waarin twee voorwerpen

elkander raken; in welken zin echter Raakjjunt meer

gebruikelijk is.

2) Overdrachtelijk. De hoedanigheid of omstandig-

heid , waarin twee personen of zaken tot elkander in

betrekking staan of met elkander overeeustemmen.

|| Een lichtstraal, . . . bij welks ghns zich overeen-

komsten openbaren tusschen de verschillendste betrek-

kingen, en aanrakingspunten tusschen de verst van

elkander gelegen dingen, v. d. palm, lied. 3, 28.

Eene geluele scheiding van het Noorden en bet Zui-

den, zonder anler aanrakingspunt dan het Regerend

Stamhuis, bosscha, Leo. o. W. II, 462. Zoodat

hij . . . geenerlei aanrakingspunt met het verleden meer

hal, schimmel, M. Hollis 1, 316.

AANRAKKEN, belr. zw. ww., met hebben:

rakle aan, heeft aangerakt. Uit het bijw. Aan in den

zin van aanhechting (34, b) en het onderstelde ww.
rakken, van het znw. Rak: zie ald. Sclicepstcrin. Het

rak, dat reeds niet het eene einde aan de ra bevestigd

is, achter om den mast of de steng heen brengen en

ook met het andere einde aan de ra verbinden. || Rak

de marszeilra aan, breng hel rak van de marszeilra

om de steng en maak het op zijne plaats vast.

Aaiim. Het woord is weinig in gebruik. Door-

gaans zegt men: het rak aannaaien, waar het eene

marszeil- of bramra betreft, en het rak doorscheren,

waar het eene onderra geldt.

AANRAMMEIjE lV , onz. zw. ww., met zijn:

rammelde aan, is aangerammeld. Uit Rammelen, een

rammelend geluid maken, en het bijw. Aan in den

zin van nadering (34, g). Rammelend naderen, met

een rammelend geluid aankomen. || Eindelijk hoorden

wij een rijtuig aanraminelen; het bleek eene ouder-

wetsclie glazenkast te zijn. Het vervaarlijk gedruis

van een wagen, met staafijzer geladen, die op straat

komt aanrammelen.

AANRANDEN, bedr. zw. ww., met hebben:

randde aan , heeft aangerand-, vroeger ook, met ver-

smelting der d na m , Aenrannen geschreven (als bij

vondel 2, 616; 8, 93; 9, S7; in htt rijm), even-

als schennen voor schenden, en bij hooft versltn-

nen
t
vinnen, winnen, voor verslinden, vinden, win-

den enz. Aanranden is gevormd van Rand en het

bijw. Aan in den zin van aanraking (34, a) , en

geeft dus eigenlijk te kennen: Aan den rand of boord

van iets raken ; oorspr. een scheepsterm , volkomen

gelijkstaande met Aanboorden (zie ald. 2de art., 1),

d. i. aan boord leggen, aanklampen; fr. a-bord-er
;

verg. ac-cost-er van lat. costa , fr. c6te , ribbe , c6tè

,

zijde. In beteekenis komt aanranden dus met aan-

klampen overeen, dat in soortgelijke overdrachtelijke

toepassing wordt genomen. In het Mul. was het

woord nog niet bekend. Spieghel en hooft bezigden

het nog in den goeden zin van vreedzaam aanspre-

ken of toespreken

:

'k Aanrand' een dik-lip grof, wanschapen, hooch-gebult.

Na groet en weder-groet: hebdy kund, tijd, ghedult,

Berecht my (zeld ik; , wat dees hol-twist is te zeggen.

SPIEQHEL, Hertsp. 3, 115.



.
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ring in Engelandt . . . scheepen en goederen vyaudelyk
in zee liet aanransen, bevechten enz., brandt, De
Ruiter 34. Ue Kaninefaaten ranstcn van zelve de vloot

aan, waoen. Vod. Hist. 1, 168.

Een onbeschofte guyt , van Hebron hier gebragt

,

Die komt my ranssen aen , op dat hy my verkracht.

CATS 1 , 205.

De Waerheyt , aengeranst met drift van quade tongen

,

Wert somtijts met gewelt als in het graf gedrongen.

1 , 6-2'2.

Afl. Aanranser , aanransing.

AANRANSER, znw. m., niv. -ransers en

-ranseren. Van Aanransen. Degeen die aanranst, de

aanrander. Verouderd. || Een schip . . . dat . . . zyn'

aauranzers afhield, hooft, N. H. 1004.

AANRATELEN, bedr. zw. ww., met zijn:

ratelde aan, is aangerateld. Uit Ratelen en het bijw.

Aan in den zin van nadering (34, g). Hd. anrasseln.

1) Van een persoon die een ratel draagt. Ratelend

naderen , aankomen terwijl hij zijnen ratel doet hooren.

||
Juist kwam de nachtwacht aanratelen. Hoor, daar

komt de aschman aanratelen.

— Bij uitbreiding ook van de aschkar gezegd , die

in de plaats van den persoon gesteld wordt. || Het was
vroeg in den ochtend; de aanratelende aschkar riep

hier en daar eene dienstmeid aan de deur.

2 1 Van een voorwerp , dat , voortbewogen wor-
dende, een ratelend geluid maakt. Ratelend, ramme-
lend naderkomen. || Een aantal rijtuigen kwam over
den hard bevroren weg aauratelen (of— aangerateld).

AANRAZEEREN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: razeerde aan, heeft aangerazeerd. Uit Razee-
ren, vlak maken, en het bijw. Aan in den zin van
aanvulling van het ontbrekende (34 , f). In de bouw-
kunde. -De ruimte tusschen en op gewelven met
metselwerk aanvullen en met het overige gelijk maken.

|| Men mag de gewelven niet aanrazeeren , voordat

zij zich gezet hebben. Het gewelf is te vroeg aange-

razeerd.

Afl. Aanrazeering .

AANRAZEERING, znw. vr., mv. -razee-

ringen. Van Aanrazeeren.

1) De daad van aanrazeeren, het aanrazeeren. In

de bouwkunde. Het bijmetselen tusschen en op gewelven.
— In den sluisbouw in het bijzouder. Het volmet-

selen van den sluisvloer tusschen en soms ook op de

zwalpen. || Het werk is zoover gevorderd, dat men
met de aanrazeering kan beginnen.

2) Het gewrocht van aanrazeeren. Metselwerk ter

aanrazeering. || Die aanrazeering is niet geheel wa-
terdicht.

AANRAZEN, onz. en bedr. zw. ww., met
zijn en hebben : raasde aan , is en heeft aangeraasd.

Uit Razen en het bijw. Aan, beide in verschillende

opvattingen. Hd. anrasen.

1) Onz. — 1) Aan in den zin van nadering (34
, g).

Hulpw. zijn.

a) Razen in den zin van tieren, in woede luid en

heftig spreken. Van personen. Razende of tierende

naderen, in woede met heftige taal en gebaren aan-

komen. || Woedend kwam hij op ons aanrazen.

b ) Razen in den zin van een oorverdoovend geluid
maken. Van stormwinden. Met hevig geloei naderen,

bulderend aankomen. Dichterlijke uitdrukking. || De
orkaan, met vreeselijk geweld aanrazende, joeg den
vloed over den dijk heen.

2) Aan in den zin van voortgang (34, _;') en Ra-
zen in den zin van tieren, als bij 1 , o). Hulpw.
hebben. Van personen. Voortgaan met razen oftieren.

|| Laat hem maar aanrazen, stoor u niet aan zijne

raachtelooze woede. Ik liet hem aanrazen, en ging

bedaard mijns weegs.

II ) Bedr. Aan in den zin van richting naar het

doel (34, h). Hulpw. hebben.

1) Razen in den zin van tieren, als bij onz. l,a).
Met een persoon als onderwerp en een anderen per-

soon als voorwerp. In de richting naar iemand razen

,

hem in woede met heftige taal bejegenen , tegen hem
uitvaren. Ij Hoe hij mij ook aanraasde, ik hield mij

bedaard.

2) Razen in den zin van heftig geluid maken,
als bij onz. 1, b). Vau stormwinden. Met huilend

geraas waaien in de richting naar iemand toe, hem
loeiend als 't ware bedreigen. || Hoe de storm ons

ook aanraasde, wij behielden het bestuur over het schip.

Wij verstonden elkander nauwelijks, zoo raasde de

uind ons aan.

AANRECHT, znw. onz., mv. -rechten. Van
Aanrechten. Hd. anrichte. In sommige streken de be-

naming van hetgeen gewoonlijk Aanrechtbank heet.

Zie ald. || Och, zet dit bord even op het aanrecht.

AANRECHTBANK , znw. vr., mv. -banken.

Uit Aanrechten en Bank. Hd. anrichtbank. Soort

van tafel, van onderen van kastjes voorzien (doorgaans

lang en smal , en daarom bank geheeten) , waarop in

de keuken de spijzen opgedaan en ter opdissching ge-

reedgemaakt worden. In de spreektaal veelal kortweg

Rechtbank geheeten. Verg. Aanrechttafel.
AANRECHTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

rechtte aan , heeft aangerecht. Hetzelfde woord als

Aanrichten , doch met de gewone wisseling van e en i.

Uit Rechten (richten) , d. i. in orde brengen (hd. zu-

recht machen), en het bijw. Aan in den zin van

bereiking van den vereischten toestand (34, ƒ). Hd.
anrichten. Voorheen werden aanrechten en aanrichten

onverschillig door elkander in dezelfde betcekenissen

gebezigd ; het gebruik heeft echter allengs het ver-

schil in vorm ten nutte aangewend, en het onderscheid

zóó vastgesteld , dat aanrichten een geheel overdrach-

telijken zin heeft; aanrechten daarentegen, met be-

paalde toepassing op spijzen , in meer eigenlijken zin

wordt genomen ; waartoe de bijgedachte aan gerecht

(spijs) van zelf aanleiding gaf. In de spreektaal wordt

,

wel is waar, dikwijls een maaltijd aanrichten gezegd,

doch het mag inderdaad raadzaam heeten , de boven-

vermelde onderscheiding in acht te nemen.

1) In den eigenlijken engeren zin. Van toebereide

spijzen. Ze in de schotels enz. in orde brengen en ge-

reedmaken om te worden opgedischt; bij uitbreiding

ook van het opdisschen zelf gezegd.
|

De spijzen, de

schotels aanrechten. — De helft van de opgediste

schotelen , wel bereid en ter passé aangerigt , v. effen ,

Speet. 3, 88.

Men recht 'er wildbraad aan , en boom- en aardgewassen , enz.

v. mbrken , Germ. 42.

— Met verzwijging van het voorwerp (dat altijd

spijzen aanduidt en dus als bekend ondersteld wordt)

ook als schijnbaar onz. ww. gebezigd, voor Spijze»

opdragen.
||

Hoe dikwijls zal men aanrechten? —
Twee mij geheel onbekende aangezichten zaten aan

mijne zijden. Men richtte driemaal aan , Wildsch. 3, 186.
— Syn. Zie Opdisschen.

2 ) Bij uitbreiding. Van eeuen maaltijd , als het

collectieve begrip van verschillende spijzen. Het voor

den maaltijd benoodigde doen gereedmaken en opdis-

schen. Bepaaldelijk gezegd van eene min of meer wei-

voorziene tafel , die het opdisschen van verscheidene

schotels en dus meer zorg in het gereedmaken en

toestellen onderstelt.
1

1 Eenen maaltijd , een gastmaal

aanrechten. — Ende Levi rechtede hem een groote

maeltijt aen, Zuc. 5, 29. Dat de Gilde-broeders van

de Schutterye , om tijdt-kortingh , aenrechten een

Bancket, visscher, Sinnep. 164. In die dagen wer-
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den ook wel maaltijden aangerigt, en maaltijden,

waarop althans de matigheid niet voorzat, v. n. palm,
Sal. 7, 171.

Om de eigen disch , dien hij had neergesmeten,
En dien men thans op nieuws had aangerecht.

v. leksep, Poet. 7, 57.

Zie, open-tafel regt ik heden
Voor al de starren aan.

TOLLENS 7 , 45.

— Ook, met verzwijging van het object, als schijn-

baar onz. gebezigd.

Dus wilt simpel aenrechten,
En de maet niet vergeten.

s^ieqhel in yisscher's Brabb. 191.

Afl, en Samenst. Aanrecht, aanrechting ; Aan-
rechtbank , -keuken, -tafel.

AANRECHTER. Zie Aanrichter.
AANRECHTKEUKEN, znw. vr., mv. -keu-

kens. Uit Aanrechten en Keuken. Een vertrek aan

de keuken belendende (oneigenlijk zelf keuken geheeten)

,

bestemd tot het aanrechten der spijzen, en tevens tot

bewaring van keukengereedschap eu al datgene dat

men voor rook, stoom enz. beveiligd wil houden.

|| Goed ingerichte Engelsche huizen hebben gewoonlijk

twee keukens: eene kookkeuken en eene aanrecht-

keuken.

AANRECHTTAFEL , znw. vr., mv. -tafeb.

Dit Aanrechten en Tafel. Het Hd. heeft het daaraan

beantwoordende anrichttisch. Keukentafel voor het op-

doen en gereedmaken der spijzen ; eigenlijk zonder

kastjes en breeder dan de Aanrechtbank (zie ald.);

doch de beide woorden worden als gelijkstaande ge-

bezigd.

AANREIKEN, bedr. zw. w, met hebben-,

reikte aan, heeft aangereikt. Uit 'Reiken en het bijw.

Aan in deu zin van bereiking van het doel (34, e).

Hd. anreichen, ofschoon in verschillende opvatting.

1) Eigenlijk. Van een voorwerp, dat zich buiten

iemands bereik bevindt. Het met de hand naar hem
toe en onder zijn bereik brengen ; in handen geven.

|| Iemand iets aanreiken. Reik mij dat boek eens aan.

Wilt ge mij den inktkoker eens aanreiken? — Nu is

zy de gedienstigheid zelf; dan is het haar fatsoen te

na een theedoekje aan te reiken, Burg. 102.

Reik, Toskars dierbre spruit, ó reik my 't speeltuig aan!

BILD. 2, 124.

— Syo. Zie Aangeven , 1).

2) Bij uitbreiding. Iets aan iemands huis afgeven;

eigenlijk het aan dengene , die opendoet , overreiken

of ter hand stellen. De persoon, aan wiens huis het

voorwerp wordt afgegeven , wordt door het voorz

.

bij aangeduid. || Wilt gij dit pakje even aan het be-

stelkantoor aanreiken? Ik heb het boek nu niet bij

de hand, maar zal het morgen bij u aanreiken. Reik

dezen brief even bij uwen buurman aan.

Afl. Aanreiking.

AANREKENEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: rekende aan, heeft aangerekend. Uit Rekenen

en het bijw. Aan in verschillende opvattingen. Hd.
anrechnen .

1) Aan in den zin van figuurlijke aanhechting (34, b ).

Met een persoon in den 3<ten nv. Iemand iets aan-

rekenen, iets voor zekere waarde op iemands reke-

ning stellen.

a) Eigenlijk. Van geleverde koopwaren of in rui-

ling gegevene muntstukken. Ze iemand voor zekere

waarde in rekening brengen, hem daarvoor tot dien

prijs als schuldenaar aanschrijven. || Iemand iets duur,

goedkoop, te hoog, te laag aanrekenen. Hoe hoog
zult ge mij die gouden Willems aanrekenen ? Hij

heeft hein dnt tapijt veel te duur aangerekend. Iemand

iets niet aanrekenen , er hem niet voor laten betalen.

De kastelein had hem de stalling van zijn paard niet

aangerekend. — Dit is zeker, dat zy . . . het den

menschen voor goede munt aanrekenen, Blank. 2, 22.

— Figuurlijk, doch in dezelfde opvatting, ook van

bewezene weldaden en diensten gezegd. Iemand daar-

voor verplicht rekenen. || Hij rekent hem dien kleinen

dienst hoog aan.

"Waarom uw milden troost in 't leed

Zoo zwaar, zoo duur ons aangerekend?
TOLLENS 6, 184.

b) Overdrachtelijk. Van handelingen of hoedanig-

heden. Eene daad of eigenschap van iemand op eene

zekere wijze schatten, ze goed- of afkeurend met een

zekeren naam noemen, en als zoodanig als 't ware op

zijne rekening stellen , om hem zelven daarnaar te be-

oordeelen of te behandelen.

(Als) zich een glimlach om baar aardig mondje trekt

,

Die eer kritiek dan approbatie teekent

,

Wordt zulks het Nufje streng in debet aangerekend !

staring 2 , 154.

— De waardeering der handeling of hoedanigheid

wordt veelal aangeduid door een znw., voorafgegaan

door tot {te) of als. ||
Iemand iets tot eer, tot

schande, als eene verdienste, als een misdrijf enz.

aanrekenen. — Dien geest van beuzelagtigheid, welke

der Sexe ... als eene bevalligheid wordt aangeree-

kend, Leev. 6, 329. Het antwoord des Leeraars, die

zijnen discipel van zijne goede zijde kende, en de ge-

breken zijns karakters hem niet ten {tot het) ergste

wilde aanrekenen, v. D. palm, Leert. 4, 7- Sedert

wanneer . . . kan een aalmoes iemand tot misdrijf wor-

den aangerekend? v. lexnep, Rom. 2, 214:. Dit

is hem ... als eene groote onvoorzigtigheid aangere-

kend, bosscha, Lev. v. W. II, 462.

2) Aan in den zin van voortgang (34, ƒ). Spoed

maken in het verrichten eener berekening of becijfe-

ring. |] Gij zult harder moeten aanrekenen, om mor-

gen met de bcgrooting gereed te komen.

AANRENNEN , onz. zw. ww., met zijn en heb-

ben: rende aan, is en heeft aangerend; voorheen,

evenals het simplex rennen, sterk vervoegd naar de

lste kl. {ran of ron, geronnen). Het deelw. geronnen

was nog in de 17de eeuw de gewone vorm: zie de

beneden aangehaalde voorbeelden. Uit Rennen en het

bijw. Aan in verschillende opvattingen. Hd. anrennen.

1) Aan in den zin van nadering (34, g ). Hulpw.

zijn. Eigenlijk, van ruiters of voetgangers. Rennend

naderen, met snelle vaart aankomen, rijdende of loo-

pende. || Daar komt een estafette aangerend. Wij zagen

de dragonders ter hulp aanrennen. — Tot dat het krys-

volk uit het bos quam aanrennen, hooft, N.H. 516.

Al de harders komen uit den slagh in stadt aenge-

ronnen , vondel 5 , 290. Dat Pluto wederom door

de opgespletene aarde uit de afgrondt quam aangeron-

nen, brandt, Be Ruiter 1019. Sterke afdeelingen

ruiterij ziende aanrennen , bosscha , Lev. v. W. II, 290.

De blijde bu komt aengeronnen,
Die uytblaest : « Wesel is gewonnen!"

vondel 3, 18.

Zy quamen onderwyl op 't schielijkst aengeronnen.

ANTONIDBS 2, 128.

— Ook , bij dichterlijke persoonsverbeelding, van

het naderen van natuurverschijnsels gezegd.

En den May, die met zijn zonnen
Quam aenminnigh aengeronnen.

VONDEL 4, 626.

tot de middagh aengeronnen

Den oorlogsman eer zagh gevangen als verwonnen.
ANTONIDES 1 , 119.

Waer op de donder, met een weerbarst aengeronnen,
Aerdbeving schept. 2, 168,
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2) Aan in den zin van richting naar het doel (34, h ).

Hulpw. zijn. Naar iemand of iets toe rennen , met
vijandelijke oogmerken. Het doel wordt aangewezen

dour het voorz. op. || Op iemand of iets aanrennen.

De ruiterij rende op den vijand aan. Van het esca-

dron, dat op de gemaskeerde hatterij aangerend was,

kwamen slechts enkelen terug.

Ick sie den tijd te moet , dat Willem sol te peerd

Op Spanjaerds rennen aen, met lans, pistool, en sweerd.

vondel 2 , 551.

Nu rent hy zwijgende op haar aan.

Vr. K. w. BILD. 2, 87.

3) Aan in den zin van voortgang (34, J). Hulpw.

heiben. Snel rennen. ||
Wij zullen nog harder moeten

aanrennen. Hij moet verbazend aangerend hebhen , om
zoo spoedig hier te zijn.

miiie e. Aanrennen werd voorheen ook als bedr.

ww. gebezigd voor Op iemand aanrennen, hem rennend

aanvallen.

De helden komen fors elckandere aengeronnen.
vondel 5 , 394.

AANRICHTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

richtte aan , heeft aangericht. Eigenlijk hetzelfde woord

als Aanrechten (zie ald.) , uit Richten of Rechten , in

orde brengen , gereedmaken (hd. zurecht machen)

,

en het bijw. Aan in den zin van bereiking van den

vereischten toestand (34,/). Hd. anrichten. De beide

vormen , aanrechten en aanrichten , werden voorheen

onverschillig door elkander gebezigd ; later heeft het

gebruik aan aanrichten uitsluitend een overdrachtelij

-

ken zin toegekend. Verg. bij Aanrechten.
Iets (t. w. eene handeling of eenen toestand) doen

ontstaan; veroorzaken, teweegbrengen, tot stand bren-

gen , stichten. Oorspronkelijk in 't algemeen gezegd

,

van zeer verschillende objecten , zoowel in goeden als

in kwaden zin.
|
Gy regt op zyne kamer kuren aan,

die . . . u geen eere aandoen, Burg. 259.

Wel , hoe komje toch dus quaet ? wat recht jy an voor kluyten ?

w. d. hooft, Styre Fiet 14.

dat vierige gevecht

Was om haer schoon gesicht , en noch yet, aengerecht.

HUYGBNS 2, 101.

Hier lust Fortuin wat groots, wat heerlyx aan te rechten.

vollenhove, Poezy 648.

— Thans echter wordt aanrichten uitsluitend in

ongunstigen zin opgevat , van het veroorzaken van

iets dat noodlottig is of deernis verwekt. ||
Ver-

woestingen aanrichten. Een bloedbad aanrichten. De
jongste storm heeft groote schade aangericht. — Twee-

dracht ende ergernissen aenrechten, Rom. 16, 17.

Ja durf noch een grooter gruwelstuck aenrechten

,

vondel 5, 285. Ik ontken niet, dat zo een mensch

ysselyke wanorders kan aanrichten , Leev. 3 , 20.

Hoe veel gespooks zy (de driften) wel aanrigten

,

Blank. 2, 125. Dat weelde en losbandigheid, in

onze groote stad , zulke snelle en verbaazende ver-

woestingen aanregten, 2, 120. Een gedeelte van het

krijgsvolk , hetwelk ... de gevaarlijkste muiterijen aan-

rigtte, stijl, Opk. 245. De ontelbare verwoestingen,

die het verstandeloos en zedeloos opvolgen dier . . .

natuurdrift . . . door alle eeuwen heen heeft aangerigt,

en, helaas! tot aan het einde der eeuwen aanrigten

zal, t. d. palm, Red. 1, 127.

Zij zag de vreugd der hel, die uit haar kolken bruiste,

Om de euvlen , door haar aangerigt.

TOLLENS 6, 151.

Syn. Zie Veroorzaken.
Af1. Aanriehter (-richtsler) , aanrichting.

AANRICHTER, voorheen ook aanrechter ,

znw. m., mv. -richters en -richleren; vr. -richister

,

mv. -richtsiers en -richtsteren. Van Aanrichten. De-

geen die iets (kwaads) aanricht of veroorzaakt. Thans
weinig meer in gebruik. || Muiters, aanregters en

bywooners van onbehoorlyke vergaderingen , . . . wor-

den . . . met de galg gestraft, Teg. Staat d. Ver.

Ned. 1, 114.

AANRIDSELEN, AANRIDSEN. Zie

Aanritselen, Aanritsen.

AANRIJDEN, onz. en bedr. st. ww. der 5de

kl., met zijn en hebben: reed aan, reden aan, is

en heeft aangereden. Uit Rijden en het bijw. Aan
in verschillende opvattingen. Hd. anreiten.

1. Onzijdig, met zijn en hebben.

1) Aan in den zin van aanraking (34, 3). Hulpw. zijn.

a) Eigenlijk. Rijdende aan iets raken, tegen iets

stooten met zijn rijtuig ; meestal met het bijdenkbeeld

,

dat het laatste daardoor beschadigd wordt. Verg. Aan-
loopen, Aanvaren en Aanzeilen. || Koetsier,

daar komt een hollende wagen aan; zorg dat ge niet

aanrijdt. Wij reden aan en braken de beide strengen.

b) Figuurlijke toepassing der vorige beteekenis, in

gemeenzamen stijl. In aanraking komen met iets,

waarvan men letsel of schade ondervindt, dus: In on-

gelegenheid komen, er slecht afkomen. Verg. Aan-
loopen onz. II, 1). || Als hij zoo handelt, zal hij

verschrikkelijk aanrijden. Hij is met dien koop leelijk

aangereden.

2 ) Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). Hulpw. zijn.

a) Rijden in de richting naar iemand of iets. Het

doel wordt door het voorz. op aangeduid. || Op iemand

aanrijden. Hij reed recht op ons aan.

Neen, niet naar 't hof van aardsche goden, —
Op 't huis des Heeren rijdt het aan.

TOLLENS 12, 118.

b) Rijdende zich naar iemands woning of verblijf

begeven , om hem een kort bezoek te brengen , eene

boodschap af te geven of iemand op te nemen ; meest

in 't voorbijrijden. || Aan iemands huis of bij iemand

aanrijden. Laten wij even aan het postkantoor aan-

rijden. Rijd even bij den dokter aan, en verzoek

hem spoedig te komen. Ik ben gisteren bij u aange-

reden , maar vond u niet te huis. Wij moeten even

bij mijn broeder aanrijden; mijn nichtje zou met

ons gaan.

3) Aan in den zin van nadering (34, g). Hulpw.

zijn. Rijdend naderen , te paard of in een rijtuig aan-

' komen. Ook gezegd van het rijtuig zelf, dat aankomt.

||
Daar komen de gasten aanrijden. Hij kwam zeer

onverwacht aangereden. — Ik hoorde een boerenwagen

vry hard aanryden ; myn hart sloeg, Leev. 5, 303.

Langzamerhand kwamen van alle zijden ruiters aan-

rijden, v. lennep, Rom. 9, 26. Een ruiter ... die

op een vluggen draf over de vlakte kwam aangere-

den, 11, 310.

Of wel een mulder, plomp van aard

En leden , die op 't karrepaard .

Al sjokkend , klotsend , aan kwam rijden.

v. LENNEP, Poet. 4, 10.

4) Aan in den zin van begin (34, i). Hulpw. zijn.

Bij de ruiterij. Beginnen te rijden; afrijden van de

plaats, waar men stilstaat. Ook wel Aanmarcheeren

geheeten , welk woord echter minder gepast is , daar

het uit zijn aard alleen tot het voetvolk behoort. || Om
in behoorlijke orde aan te rijden, moet elk ruiter

vooraf zijn paard goed verzamelen. Reeds bij het aan-

rijden werd een stukrijder getroffen.

5) Aan in den zin van voortgang (34, j). Hulpw.

hebben. Snel rijden, hard rijden. || Gn' zult wat moe-
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ten aanrijden, um tijdig in Je stad te zijn. He koet-

ner heeft goed aangereden.

En Gondebald reed wakker aan.

hofdijk , Aennm. Buil 1 , 209.

II. Bedrijvend, met heiben.

1) Aan in den Ito van aanraking (34, ui.

lijk. Vau een voorwerp n rij-

tuig 11 '

i . r : d rijtuig aanraken,
mertul met ijt men bet beschadigt. || Een
rijtng, eeue koet. aanrijden. Iemand aanrijden, /. ir.

het rijtuig icaarin hij gezeten u. E. ut- cliais met
twee .i Jen reed ons aan. Een lompe
boer hielt den heer van het dorp aangereden.

b Figuurlijk i m. Het een persoon als

voorwerp Hem lastig vallen , dringend aanzoeken om
iet., cigculyk: hem telkens . |i zi^de. komen, aanklam-
pen. || Iemand onophoudelijk aanrijden. Die

buurman reed mij telken* aan om hem mijn huis te

verkoop n.

./j» in den zin van bereiking van eene plaats

(34,

a M t e-n persoon als voorwerp. Iemand rijden

tot aan eene bepaalde plaats, hem met rijtuig bren-
gin tot aan de woning waar bij wenscht at te stappen.

. als wij in Je sUJ komen , moet ge mij

bij dn B irg.inet.trr amrijJeii. — Eergister avond
zyu wy hier . . . aangekomen. Wy lieten ons by myu

Leer. 4, 101.
I \ i , bouwstuffen enz. Met wagens of

karren
|| Al Je bouw.loffen moesten aan-

norden. Mij heeft voor de paJcn van zijn

i laten aanrijden.

«•mi. Zi( aANBRCNOEN, I, 1

Aan in den zin van figuurlijke richting naar
ket doel (34, k). Van paarden bij de ruiterij. Be-
ginnen ze af te richten, ze berijden en zoodoende
zooveel africhten als novdix' is om ze te.t de meer ge-

el fdc als Toerijden

,

er in grbru.k i.. \\r,' Aanbrengen, II

nog niet te gebruiken; ze moeten
l< n wurJen.

AM.
AANRIJGEN, bedt. -t ww. der 5de kl ,

mit lebben, reeg aan, regen aan, heeft aangeregen.

I A *t in den zin van aan-
hecht. ng 34, a Hl ameihen.

1 1. i. .utital voor" niin-tc drie), die

doorboord -i het aanrijden doorboord wor-
den, D .en draad of koord aan elkan-

der verbinden en ze*"!

reeks I /rn : zie ald.

|| Kralen, pavlen, quitanties aatinjgin. Hebt gij de
briefjes al aangeregen r D kinderen vermaakten zich

..tanjes aan te rijg

— *»>n. Aanrijgen, Aansnoeren. — Beide woor-
den beteekenen in deze opvatting hetzelfde en ver-

schillen alh nt , dat bij aanrijgen het ver-

bindende middel buiten rekening gelaten wordt ; het kan
een dunnere of dikkrre draad, eene koord, eene snaar

enz zijn; terwijl aamnoeren onderstelt, dat nv
- (een snoer, eene koord, eene snaar enz)

gebruikt

Bij u tbreilinir. letl met wijde steken aan iets

ander-
|| Die kant behoeft niet aangenaaid

te wo ende ze aan te rijgen.

— S Een op zich zelf bestaand gedeelte van
een zeil tijdelijk aan hrt andere gedeelte vasthechten

door middel van eene lijn , die door een aantal daar-

toe bestemde gaten in beide gedeelten gestuken wordt.

II Rgg de bonnet aan

tanm. Oneigenlijk en onjui.t vindt men aanrijgen

ook gebezigd voor aangespen, in de uitdrukking:
het ncaard aanrijgen.

En telkens als do twi»t het iwaerd had aengeregen.

LEOEOANCK 30.

Afl. Aan-

AANRIJPEN, onz. zw mr., nut rij»: rijpte

aan, is aangerijpt. Uit Rijpen, rijp worden, en het
bijw. Aan in den zin van bereiking van den ter-

et.-chten toestand (84, ƒ). lid. anreifen. Eigeulijk
,

van vruchten. Allengs nj| • r worden, en daardoor
• D nu < r tol d. n \i reischti <., rijpheid

naderen. || Ut mime weder is zeer bevorderlijk voor
liet aanrijpen der druiven. In de laatste weken zijn

de vruchten mooi aangerijpt.

— Overdrachtelijk, van personen gezegd. Opgroeien,
zich ontwikkelen, en daardoor allengs naderen tot

lat van volwassenheiJ of rijpheid , naar lichaam
of geest.

Dan neemt een nieuw geslacht, dat hij nu aan ziet rnp»n

.

Zijn plaats; tot dal de dood tiet abt zijn prooi zal grupen.
HESSCUERT, (Juwi. Urml. S7.

Zoo , aangenjpt van trap tot trap
lu kennis, kracht en wetenschap,

Komt ge eindlijk eens hel doelwit nader.

TOLLeKS 10, e.

AANRISTEN, bedr. zw. ww., met hebben-,

ristte aan , heeft aangerist. Uit Risten , tot eene ri9t

bijeenvoegen , en het bijw. Aan in Jeu zin van aan-
hechting (34, b). Van kleinere voorwerpen, die men
bijeen wil huuden. Ze aan een touwtje rijgen, er eeue

n maken ; doorgaans in eene bepaalde hoeveel-

heid, ten verkoop. || Uien, vinken aauristen.

Afl. Aanriittng.

AANRIT , veelal uuk aanrid geschreven; znw.
m., zonder mv. Van Aanrijden, met den wortelklin-

ker i. Zie Kit. Hd. ai. il van aanrijden,

het aanrijden; bepaaldelijk Snelle voorwaartsche bewe-

ging der ruiterij , ten einde met den vijand handge-
inien t. worden. || In b in den oannt kreeg

de ruiterij tegcnbevel. — Om 't ongemak te mijden,

dat men dikwijl, in 't heetste des aanrits, mits de

•'.e van waageneu
,
gebeuren ziit, hoopt , Briev.

(uit,.-, v. min. hl. 450; in de nieuwe uitg. 3, 289,
verkeerdelijk: der aenntsi.

Samen-t. Aanritsgeld.

AANRITSEL , znw. onz., mv. -ritsels en -n7-

selen. Eigenlijk Aanntssel, van Aanritsen met het

v. -iel in den zin van middel. Middel om aan

te ritsen, tot iets aan t- sporen; dos .Viii.poring,

prikkel. Thans verouderd.
|| Daar is geen meerder aan-

.
' Hieven , als een toontje, DX

urim. . Weitt. 1 , 168.

AANRITSELEN. Zie Aanritsllinu.
AANRITSELING, znw. vr., mv. -ritselin-

gen. Van een ww. aanntselen , dat op zich zelf niet

ruik schijnt geweest te zijn, maar als het fre-

quentatief van aanritsen te beschouwen i. I'

haalde daad van aanritsen; bet aanritsen of aai

tot incest. d verkeerde handelingen . aanpnkkeling , vooral

door een inwendig gevoel. || Wij worstelen dikwijls

nog tegen de aanritselingen van het kwade, v. u. palm ,

1. 1-1

AANRITSEN, bedr. zw. ww., met hebben-

ritste aan , heeft aangeritst. De spelling aanridsen

met d, die men hier en daar aantreft, i- strijdig met

de afleiding. Zie bij Ritmn I il liitsen , d i. prik-

kelen , met e, n puntig werktuig steken , en het bijw.

Aan in ver-chillendc opvattingen. Hd. anntsen. Het

woord is thans zoo goed als verouderd , doch ritsen

,

nts en ntstg zijn nog in gebruik
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1) Aan in den zin van aanraking (34, a). Eigen-

lijk Prikkelend aanraken ; dus Prikkelen , met prikkeling

of jeukte aandoen.

Quelt u een heeten brant , of worden u de leden

Van krevel aengeritst, of van het vleys bestreden.

CATS 3 , 56.

2) Jan in den zin van voortgang (34,/). Met

een persoon als voorwerp, in overdrachtelijkeu zin.

Iemand door het ritsen of prikkelen van zijn gevoel

tot iets (meestal iets kwaads) aanzetten; hem door het

opwekken van begeerte of andere- hartstochten tot iets

aansporen; aanprikkelen. || Waar oover zy, aaugeritst

door armoede en boosaardigheit , . . . zich, onder an-

der, begeeven had tot het belaagheu der onnoozelen,

hooft, N. H. 58. Onder 't beleidt en door 't aan-

ritsen van Antonius Primus, Tac. 389. Om de men-

schen daar van afkeerigh te maaken , en geensins om
iemant ergerlijck daar toe aan te ritsen, cats 1,381.

ATI. Aanntsel, aanritselen {aanritseling) , aan-

ri/sing.

AANRITSGELD, voorheen aanritgeld, ook

aanridsgeld geschreven; znw. onz., mv. -gelden.

Uit Aanrit , het aanrijden, en Geld. Hd. anrittsgeld

en anrittgeld. Oorspronkelijk het geld , dat aan ruiters

gegeven werd bij hunne dienstneming (in tegenstelling

van aanloopgeld ,
gelijk het bij voetknechteu heette)

;

doch allengs bij uitbreiding ook van het voetvolk ge-

zegd, en dus in het algemeen; Het geld dat iemand

ter hand gesteld wordt, die zich voor den krijgsdienst

verbindt. Thans weinig meer gebruikelijk; men zegt

gewoonlijk Handgeld. || Hij ontving bij zijne indienst-

treding het bepaalde aauritsgekl. — Met een braght

de Prins by die van Antwerpen te weegbe, dat zy . . .

toestonden 20,000 ponden Vlaamsen, ... om by hem
besteedt te worden tot aanrit- en aanloopgeldt, HOOFT,

N. H. 569.

Wagenaah, (Vad. Hist. 7, 196), dit bericht van

hooft overnemende, schrijft aanritsgeld, en sedert

is die s in het woord voor goed ingedrongen. Mis-

schien was zij aanvankelijk het gevolg eener onjuiste

opvatting van deu oorsprong des woords, alsof het

van aanritsen afkomstig ware en dus het geld betee-

keude, waardoor men iemand tot den krijgsdienst

aanritst uf opwekt. Doch deze verklaring is niet meer

dan schijn. De spelling aanritgeldt bij HOOFT, in ver-

band met aanloopgeldt , en de hoogd. vormen anritt-

geld en anrittsgeld stellen het buiten twijfel, dat het

woord met aanrit is samengesteld.

AANROEIEN, onz. en bedr. zw. ww., met

zijn en hebben roeide aan , is en heeft aangeroeid.

Uit Roeien en het bijw. Aan in verschillende opvat-

tingen. Hd. anrudern.

1) Odz. — 1) Aan'm den zin \an nadering (34 ,g).

Hulpw. zijn.

a ) Eigenlijk. Van personen in roeischuiten. Roeiend

naderen. || Daar komen ze in de verte aanroeien. —
Boisot , aauroeyende naa de Meerbrug , vond zeer schaars

waater, hooft, N. H. 392.

Het anker valt ; de sloep snelt heen ; zij roeijen aan
,

En kussen 't heilig strand, tot snikkens aangedaan.
TOLLENS 5, 132.

b) Figuurlijk. Van zweinvogels en grootere visschen.

Zwemmend naderen, aanzwemmen. || De zwanen kwa-

men op ons gefluit statig aanroeien.

Waer op een heele soö Dolfijnen onvermoeit

,

Als door Arions harp bekoort
,
quam aengefoeit.

vondel 2 , 192.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Hulpw.

hebben. Voortgang maken met roeien, krachtig en

snel roeien. || Ge moet beter aanroeien, anders haalt

men ons in.

-Sa , mannen , royt toch cloeck , maeckt dat men de galeyen

,

Soo haest rIs 't doenlick is, mach bringen binnen Leyen:

De borgers wachten u; sa, mannen, royt toch aen

!

zevecote 822.

II) Bedr. Aan in den zin van bereiking van eene

plaats (34, e). Hulpw. hebben. Iemand of iets tot

aan zekere plaats roeien, met een roeivaartuig aan-

voeren. || Hier is iemand , die nog op het schip

moet; roei hem eens gauw aan. Mijne koffers zijn

achtergebleven; wilt gy ze aanroeien?

De volle booten snellen

Elkanders vaart vooruit, en de aangeroeide schaar'

Verspreidt zich in 't gebouw.
tollens 6 , 27.

Het schuttuig wordt gelost j de stormram voortgestooten

;

De digglen aangeroeid , van rots aan rots gekloofd.

6, 38.

AANROEPEN, bedr. st. ww. der 10de kl.,

met hebben: riep aan, heeft aangeroepen (voorheen

ook ropen en geropen). Uit Roepen en het bijw. Aan

in den zin van richting naar het doel (34, //). Thans

alleen scheidbaar vervoegd; eertijds ook onscheidbaar:

zie Mnl. Wdb. en de beneden aangehaalde voorbeel-

den. Hd. anrufen.

1) Eigenlijk. Zijne stem verheffen tot iemand, hetzij

om hem tot zich te roepen, hetzij alleen om hem te

doen hooreu en antwoorden. || Roep dien man eens

aan, en vraag hem, wat die oploop beduidt. Daar

komt juist de oppasser aan , ik zal hem even aan-

roepen.

— Bepaaldelijk , van een schildwacht. Tot een voor-

bijganger roepen, met het doel dat hij zich bekend-

make. j| Toen wij de vesting naderden, riep de schild-

wacht ons aan.

2) Overdrachtelijk. Met een hoogcr wezen als

voorwerp.

a) Om bijstand, hulp of redding smeeken , hetzij

door luid roepen, hetzij m het stille gebed. || In deu

dagh mijner beuauwtheyt roepe ick u aen, Ps. 86, 7.

Wanneer wy, met een gebrooken hart, Hem om hulp

aanroepen, die ons . . . altoos verhoort, Leev. 7, 195.

U aanbidden wij, U roepen we aan om hulp en bij-

stand! v. d. palm, lied. 1, 105.

Nae eerst zyn' Zangzottin te hebben aengeropen.

DE DECKER 1 , 201.

'k Bid geen Maan

,

Geen Starren, 'k roep geen Zon tot mijn bescherming aan.

BILD. 2 , 408.

Rampzalig menschdom, beef! beeft, Ouders, voor uw telgen!

Roept roept d' onfeilbren Arts in dezen toestand aan.

1 1 , 345.

U roep ik geenszins aan, Verbeelding! ik eisch niet,

Dat ge op mijn dichttafreel uw heldre stralen schiet.

helmers , lloll. N. 5.

Roep vrij, elendige , roep vrij uw Goden aan!

wiselids, Meng. 3, 307.

Op nu , op ! de Bruid zal volgen , en wy roepen Hymen aan.

beets, Verslr. Ged. 2, 61.

b ) Bij uitbreiding. — Door aanbidding als een god-

delijk wezen vereereu. |
We mijn volck op-eten, als

of sy broot aten , sy en roepen Godt niet aen ,
Ps.

53, 5. Indien gy tot (als) eenen Vader aenroept den

genen die sonder aeuneminge des persoons oordeelt,

1 Petr. 1, 17.

En, schoon men heu om laag met smokend offervier

Onthaalde en aanriep als beheerschers der getijden

En regelaars van 't lot, wier giften de aard verblijden.

BILD. 2, 371.

ó In gewenschten tijd geboren Heldenrei!

U groet , u roep ik aan , uit Godenbloed gesproten

!

b
2 , 425.

— Zegsw. Den naam des Heeren aanroepen, in

bijbelstijl. God als het Hoogste Wezen vereeren, of
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Hem tot getuige nemen. || Een yegeliek, die den
name des Heeren sal acnroepen , sal saligh worden

,

Rom. 10, 13. Daar oj> gelieft jj
te antwoorden. Op dl . dat gy dr
wordt de naam des Hamen aaugeruepen , Blank. 2, ly5.

Gy volken, looft den Heer dt-r ]..

Roept mee den naam dea Vaders aan!
TB.x katb 5, 387.

x»i<t. in iMid< e. Vroeger werd aanroeptn ook
onicheidbaar vervoegd.

Hjf aenriep Gode, en begonit na DljBHt vermaen.
COORM1KKT, t)dytt. 1 , 53 U.

De God, de Bruvlofls-God , niet de PoëUche Hymen,
Aenroep ick mal giameeck.

breosho, Liidt-Boeck 3, 47.

Afl. Aanroeper , aanroeping.

AANROEREN, bedr. 2». ww., met hebben:
roerde aan, heeft aangeroerd. Uit Roeren en het

bijw. Aan, beide in verschillende opvattingen. Hd.
anrühren.

I ) Roeren in den zin van raken , in beweging
brengen , en Aan in dien van aanraking (34 , a )

,

hier slechts dienende om het begrip, dat reeds in

roeren ligt, t. ur-t. rken.

1) Eigenlijk. Van stoffelijke voorwerpen , waaronder
ook personen. Ze aanraken, zoodat er eenc lichte be-

weging ontstaat of althans het gevoel daarvan opgewekt
wordt

; meestal opzettelijk , eu in zooverre verschillend

van aanraken , dat ook onwillekeurig kan geschieden.

|| Iets met de hand , met den vinper aanroeren. Wie
een in de herberg opgehangen mes aanroerde , moest
met den eigenaar vechten. — Wanneer een mensche
eenigh onreyn dtngo sal aengeroert hebben, ... al is

het voor hem verborgen geweest , nochtans is liy on-
reyn ende schuldigh, Levit. 5, 2 (Hier zou men
thans aanraken moeten bezigen).

ad lief, roer toch die bloem niet aen.

v. bjbbks, Jtmgel. 110.

— Zegsw. Eene teedere snaar aanroeren , eigenlijk :

«ene gevoelige snaar aanraken ; maar altijd overdrach-
telijk opgevat voor Een teedcr onderwerp aanraken

,

waarop iemand gevoelig is. Zie hij Snaak en v. 1 _•

straks de bet. 2,4;.— Iemand aanroeren , hem eventjes aanraken om
hem kwaad te doen ; vooral in ontkennende zinnen

,

hetzij de ontkenning bepaaldelijk i- uitgedrukt of iu

de bedoeling ligt opgesloten. Niet aanroeren is dan
de sterke tegenstelling van gevoelig aanraken, bezee-

ren, deren. || Wee hem, die mij aanroert! Koer me
met geen vinger aan ; het zou u berouwen. — Ik mag
zeggen , dat hij haar een dril om de ooren zou gege-
ven hebben ; . . . maar ik vloog op , eu zeide : „ Heb je

het hart, dat je het kind aanroert " Wildsch. 3, 345.
2 ) Figuurlijk.

a) Ml een onstoffelijk object, t. w. den geest of
het gemoed. Raken, treffen, min of meer in beweging
brengen ; iets zwakker dau roeren , dat echter thans
meer in gebruik is. || Wie kan van de dichtkunst
spreken, zonder door hare tooverkracht te worden
aangeroerd? v. d. palm, Red. 2, 29. Daar een
ontzag-verwekkend, verheven voorwerp zijne verbeel-
ding als door een bliksemstraal aanroert, ontgloeit
en in vlammen zet , 1 , 30.

b J Met een object , dat een onderwerp van spre-
ken uitmaakt, als zaken, voorvallen, meeningen bus
In het voorbijgaan vermelden, er terloops gewag van
maken.

|| De zaak werd slechts van U-r zijde aange-
roerd. Gij moet dat teedere punt niet aanroeren. —
hlleene en geringe dingen zal ik niet aanroeren, brandt ,

Ue Ruiter 2. L>at zoodaanige inzichten by eenige

Provinciën waaren aangeroert, 450. Het voomaaine

onderwerp , waar over ik wilde schryven , is nog
naauwlyks aangeroerd, Leev. 1, 44. Zy vroeg niet,

hoe long ik uitbleef; ik roerde dit ook niet aan, 3, 110.

Waarom in het geschil tusschen Job en zijne vrien-

den de leer der onsterfelijkheid niet Wurdt aangeroerd?
v n palm, Red. 2, 61. Eer ik hiervan afstap,

moet ik eene andere dwaling, of verwarring der be-

grippen aanroeren , 1 , 34.

Roert ntemands leemten aen, om jocken noch om krencken.
HUÏGBXS 2, 384.

— Syn. Aanroeren, Aanraken, Aanstippen. —
In den eigenlijken zin verschillen aanroeren en aan-
raken alleen hierin, dat aanroeren meestal opzettelijk

It en het veroorzaken eencr lichte beweging

onderstelt; terwijl het aanraken ook onwillekeurig

kan plaats hebben en het aangeraakte voorwerp in

ribt kan blijven. Figuurlijk opgevat, voor terloops

vermelden, beteckenen zij eigenlijk hetzelfde; doch
aanroeren is het gewone woord, terwijl aanraken
thans nog slechts gebezigd wordt met het bepaalde

bijdenkbecld , dat het een onderwerp geldt, waarop
iemand gevoelig is en waarvan het bespreken licht

tot onaangenaamheid zou kunnen leiden. Aanstippen

onderstelt de kirtstmogclijke melding: eigenlijk alleen

liet zetten van eene stip bij de bedoelde zaak , 0111 er

de aandacht op te vestigen, doch zonder er zich ver-

der over uit te laten, liet wordt daarenboven meest
gezegd van verschillende zaken, die in zekere volg-

orde bij elkander behooren , en één voor één met een

erdci 1 woord worden aangeduid. Een redenaar b. v.

wil de feiten van het geschiedverhaal maar even aan-
stippen , ecu enkel feit slechts iu het bijzonder aan-

roeren; en, mocht er een netelig geschilpunt zich

voordoen, dan zal hij dit liefst niet aanraken. Iu

het laatste geval kan ook aanroeren staan; aanraken
daarentegen zou de beide andere woorden niet kunnen
vervangen.

1

1

) Roeren in den zin van omroeren , en Aan in

dien van bereiking van den vereischten toestand (34 , f).
Van weckc, min of meer vloeibare stoffen, als brij,

soep, verfstoffen enz. Door te roeren ze vermengen
met iets, dat er nog in ontbreekt. || Gij moet de

soep met een paar eieren aanroeren. Als alles gesmol-

ten en behoorlijk gemengd is, roert men het met

vermiljoen aan.

Afl. Aanroering.

AANROESTEN, onz. zw. ww., met zijn-,

roestte aan, is aangeroest. Uit Roesten en het bijw.

Aan in den zin van aanhechting (34, b). Hd. an-

rosien, doch in andere opvatting. Zich door roesten

vasthechten aan iets anders (dat niet genoemd, maar
als bekend ondersteld wordt). || De grendel was aan-

geroest en niet te bewegeu.

Afl. Aanroesiing.

AANROLLEN, bedr. en onz. zw. ww., met
hebben en zijn : rolde aan , heeft en is aangerold.

Uit Rullen en bet bijw. Aan in den zin van nade-

ring (34, g). Hd. anrollen.

I) Bedr. Hulpw. hebben.

a ) Eigenlijk. Van ronde , hetzij cylinder-, hetzij

kogelvonnige voorwerpen. Ze door te rollen of wen-

telen naderbij brengen. || Rol die verste vaten wat aan.

b) Figuurlijk. Van de baren of golven van zee of

stroom, die schijnbaar voortrollen; of wel van krach-

tige en aanhoudende geluiden , die in den golvenden

lucht-truom worden voortgedragen. Ze voortstuwen en

doen naderen. || Statig rolde de zee hare schuimende

golven aan.

De donder volgt van verre en rolt fn 't nederdaalen
Zyn rommelend geluid gealadig nader aan.

v. hihkim , 6Verm. 341 vlg.
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— xviide E. Voorheen bezigde men ook, als we-

derk. ww., zich aanrollen. || Sy komen aen als door

eene wijde breucke: onder de verwoestinge rollen sy

sich aen, Job 30, 14.

Thans is dit gebruik verouderd: zich aanrollen is

geheel door aanrollen als onz. ww. vervangen.

II) Onz. Hulpw. lijn.

a) Eigenlijk. Van ronde voorwerpen in 't alge-

meen. Kollend naderen. || Het vat was losgeraakt en

rolde op ons aan. Wij hoorden een donderend geraas

,

en zagen eene groote lawine aanrollen.

b) In 't bijzouder van de raderen van rijtuigen,

en bij uitbreiding van de rijtuigen zelve. Aan kumen
rijden, naderbij komen. j| Ieder koets die aanrolde,

joeg Mevrouw . . . van haaren stoel en voor het raam

,

Wüdsch. 2, 338.

Als eensklaps ... de koets

Aanrolde , naderkwam , en stilstond voor ons huis.

beets, Korenbl. 159.

Daar rolde een open rijtuig aan

,

dat stilhield voor haar deur.

DE GÉNESTET, L. d. E. 152.

— Bij verdere uitbreiding ook van de personen

gezegd, die in het rijtuig komen aanrijden. |j Dat

zy in volle pracht en heerlykheid met een huurkoets

vroegjes aanrolden, Leev. 3, 146.

Een legioen gewiekte geesten, op
Gewiekte wagens
Zij kwamen daar vrijwillig aangerold

,

Gedreven door den Geest , wiens ademtocht
De raderen deed wentlen.

TEN KATE 5, 103.

c) Figuurlijk. Van golven of golvende geluiden (zie

bedr., b). || Naadien de zee op deezc kust altydt

hardt aanrolt, brandt, De Huiler 85. Het van ver

aanrollend geblaf der bonden , Leev. 7, 178.

Holt , zoute zee-vloet , rolt vry aan.

V. HEEMSKERK, ArC. 38.

De baaren rollen aan met scllrikkelyk gedruisch.

v. merken, Germ. 171.

AANEOOKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

rookte aan, heeft aangerookt. Uit Rooken en het

bijw. Aan in den zin van begin (34, i). Hd. anrau-

chen. Van tabakspijpen en sigaren. Beginnen ze te

rooken, er even uit of aan rooken. || Eene pijp aan-

rooken. Van wien is die aangerookte sigaar?

AANRTJILEN , bedr. zw. ww., met hebben:

ruilde aan, heeft aangeruild. Uit Ruilen en het

bijw. Aan in den zin van richting naar zich toe

(34, d). Door ruiling verkrijgen.
|

Verschillende

voorwerpen, die ik deels heb aangekocht, deels aan-

geruild.

Afl. Aanruiling.

AANRUISCHEN, onz. en bedr. zw. ww.,
met zijn en hebben: ruischte aan, is en heeft aau-
geruischt. Uit Ruischen en het bijw. Aan in ver

schillende opvattingen. Hd. anrauschen.

I) Onz. Hulpw. zijn. Aan in den zin van nade-

ring (34, g). Ruischend naderen.

Maar stil! .. daar laat een stem zich hoorenl
Het is of ze aanruischt op den wind.

TOLLENS 11 , 24.

II ) Bedr. Hulpw. hebben. Aan in den zin van

richting naar het doel (34, h). Ruischen in de rich-

ting naar iemand of iets, ruischend aanblazen.

Een lieflijk koeltje kust

Alom natuur in rust

,

Het ruischt de dennen aan
,

Die langs de duinen staan.

peith, Oden en Ged. 2, 3.

Het hemelsch welkom ruischt hem aan.

tollens , 65.

AANRUKKEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn : rukte aan , heeft en is aangerukt.

Uit Hukken en het bijw. Aan in verschillende op-

vattingen. Hd. anriicken.

I) Bedr. Hulpw. hebben.

1) Aan in den zin van nadering (34, g). Iets

door rukken nader brengen , met een ruk bewegen

en daardoor dichter bij trekken. || In plaats van het

touw voorzichtig aan te halen, rukte hij het zoo ge-

weldig aan , dat het brak.

— Aaniii. Het voorbeeld, in sommige woorden-

boeken opgegeven , Huk den stoel wat aan , voor

schuif dien wat naderbij, is onjuist. Dat zeegen is

Hoogduitseh, g:
jen Nederlandsch. In onze taal geeft

rukken als bedr. ww. altijd eene plotselinge, min of

meer heftige beweging te kennen.

2) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34 , e ). Iets zóó rukken of voortbewegen , dat het

de plaats bereikt, waar het behoort te wez^n. Be-

paaldelijk

— In het krijgswezen. In bet commando bij de

veld- en rijdende artillerie: Aangerukt! bevel aan de

stukrijders om de stukkeu zoover vooruit te bren-

gen of te rukken, dat zij aan zijn, d. i. zich bevin-

den aan de linie, door de stukskommandantcn aange-

geven , en dus op commando terstond kunnen afrijden.

II) Onz. Hulpw. zijn. Aan in den zin van na-

derini (34, g).

1 ) Eigenlijk. Van krijgslieden. Met gezwinden marsch

naderen, in aantocht zijn. || De vijand rukt aan. —
Grijp schild en helm! Huk aan tot mijne hulp! Ruk
met gevelde spies op mijn vervolgers aan ! v. D. palm,
Red. 1, 17. Om aau de Engelsche troepen tijd te

geven van aan te rukken, bosscha, Lee. v. W. II,

2%. Toen ter goeder uur twee Brigaden enz. . . , kwa-

men aanrukken, 2i)7.

Zy naderen met reuzenkrachten ,

En rukken met den mo.rdkreet aan I

KINKER 2 103.

Ziet! een drom ontzinde scharen

Rukt reeds aan en raast en rooft.

SI'ANDAW 2, 154.

Zoo, zoo rukken woeste volken

Dreigend op uw erfgrond aan.

v. lbnnep, Poet. 0, 83.

2 ) Figuurlijk.

a) Van gebeurtenissen, inzonderheid van nootllot-

tigen aard. Mtt rassche schreden naderen, dreigend

op iemand aankomen, om hem als 't ware vijandelijk

te bespringen. [| Om het aanrukkend verdeif, met

even veil moed en inspanning van krachten , ... te

koeren, v. d. palm, Sal. 5, 113. Met het kruis

van Jezus in het oog, ziet gij de rampen des levens

aanrukken..., maar uw hart wordt niet ontroerd,

Leerr. 3, 48.

b) Schertsend, van spijs, drank of andere benoo-

digdheden. Op tafel gebracht werden, om te worden

genuttigd. || Weldra rukte er wijn en gebak aan. Iets

'laten aanrukken, bevel geven liet te brengen. Ik was

blijde hem te zien, en liet oogenblikkilijk eene fijne

fleach en sigaren aanrukken. Ik zal schellen, om het

dessert te laten aanrukken. — Eerst mott er wijn aan-

rukken , gijsb. hodinpijl, W. van Bergen 2, 156.

AANSARREN, bedr. zw. ww., met hebben:

sarde aan , heeft, aangesard. Uit Sarren en hit bijw.

Aan in den zin van voortgang of toeneming (34,./),

waarmede echter (evenals in Aanhitsen) de opvatting

van richting naar het doel (31, h) gepaaid gaat.

Sarren, een klankuaboolsend woord, eigenlijk zooveel

als sa! sa! of sar! sar! roepen , beteekent tergen,

tot woede aanzetten, door middel van aanhitsende

geluiden. Aansarren is daarvan de versterking, en
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geeft tevens te kennen, dat de woede, die meu ver-

wekt, tegen een bepaald persoon gericht is.

1) Iemand (een inensch of dier) fel en aanhoudend

sarren of tergen , en daardoor in woede (tegen zich of

een ander) ontsteken. Is de persoon , tegen wien de

opgewekte woede zich richt, niet degeen die sart,

maar een ander, dan wordt hij door het voorz. op

aangeduid. || Een hond op iemand aansarren. Telkeus

aangesard, geraakte hij eindelijk buiten zich zelven

van woede. — Dat hy door zyuen aart, en aange-

sartzynde, misdreeven heeft, Lees. 5, 367.

Een onverbasterd teelt van helden

Dat , aangezard ten strijd , het spoor der vaadren drukte.

helxbrs, Holt. N. 88.

Of waant ge, dat een heir van braaven,

Door burgermin ten kryg gehard

,

Den hoop zal duchten van uw slaaven

,

Als woeste dieren aangesard ?

D. J. V. LENNEP 119.

2) Tarten, braveeren, trotseeren (iemand of iets).

Dichterlijke uitbreiding der vorige beteekenis. Eigenlijk

:

den moed hebben om iemand te tergen , en te spotten

met de woede waarin hij ontsteken mocht.

Mislukt is uw vermetel pogen
,

Gefnuikt, o Brit! uw troetelwaan
;

Uw onmagt heeft uw hoop bedrogen
,

En Neerland sart uw bliksems aan!

TOLLENS 1 , 15.

Afl. Aaniarring.

AANSCHAFFEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben : schafte aan , heeft aangeschaft. Uit Schaffen

en het bijw. Aan, beide in verschillende opvattingen.

Hd. anschaffen.

1) Schaffen in den oorspr. zin van aanwezig doen

zijn, bezorgen, en Aan in dien van richting naar

zich toe (34, d). Eigenlijk: Zich iets bezorgen of

verschaffen ; maar bepaaldelijk gebruikt voor Zich iets

(een stoffelijk voorwerp) door koop bezorgen, ieta

aankoopen, t. w. datgene dat men noodig heeft om
het voor een bepaald doel te gebruiken. ||

Hui=raad,

werktuigen, gereedschappen, boeken aanschaffen. Hij

heeft rijtuig aangeschaft.

— Vooral gewoon met den 3den nv. van den per-

soon , die het onderwerp uitmaakt : zich iets aan-

schaffen , het aankoopen om te gebruiken. || Om op

de hoogte van dat vak te komen, zult gij u vrij wat

boeken moeten aanschaffen. Hij wil zich als timmer-

man vestigen, maar heeft geen geld om zich de uoo-

dige gereedschappen aan te schaffen. Ik heb mij bij

voorraad alles aangeschaft, wat mij zou kunnen te

pas komen.
— Syn. {Zich) aanschaffen, Zich verschaffen,

(Zich) verwerven. — Voorheen werd aanschaffen in

ruimeren zin genomen : men kon zich „ eene ordente-

lijke verkeering", „ smaak voor kunst of wetenschap",

„ een eerlijk bestaan" enz. aanschaffen (zie b. v.

Blank. 1, 121, Leev. 8, 206, enz.). Thans is het

uitsluitend beperkt tot stoffelijke benoodigdheden , die

men zich voor geld bezorgt. In de ruimere opvatting,

van onstoffelijke objecten die niet door koop worden

verkregen , zegt men zich verschaffen of (zich) ver-

wercen. Het eerste onderstelt, dat het eene zaak be-

treft waaraan men behoefte heeft of waarnaar men
verlangt; het laatste is edeler, en brengt het bijdenk-

beeld mede , dat de zaak aan hem , die ze verkrijgt

,

tot een welverdiend loon verstrekt. Door eerlijke mid-

delen verschaft men zich een goed bestaan , eene lang

gewenschte gelegenheid; door ijver en plichtsbetrach-

ting verwerft men (zich) vermogen, rijkdom, eer,

roem , aanzien , invloed enz.

— Aanschaffen en Aankoopen verschillen alleen wat

het oogmerk der handeling betreft. Men schaft (zich)

iets aan , omdat men het voor een bepaald doel noodig

heeft ; men koopt iets aan , omdat men het wenscht

te bezitten, onverschillig of men het al dan niet zal

gebruiken. Een arme student heeft moeite zich de

noodige boeken aan te schaffen; een rijke bibliomaan

ontziet geen geld om boeken aan te koopen.

2) Schaffen in de bijzondere opvatting van spijs

bezorgen, opdisschen, en Aan in den zin van aan
eene plaats (34, k) , t. w. aan den disch of ue tafel.

Met verzwijging van het voorwerp (spijs) en dus

schijnbaar als onz. ww. gebezigd. Spijs opdisschen, den

maaltijd aanrechten; bijna hetzelfde als Aandistchen,

en ook Opschaffen geheeten , dat zelfs meer gewoon
is dau Aanschaffen.

Kom, wisch het zweet mg van de wangen,
En, dierbaar wijf! schaf aan.

TOLLENS 7, 43.

Afl. Aanschaffing.

AANSCHAKELEN, bedr. zw. ww., met
hebben: schakelde aan, heeft aangeschakeld. Uit

Schakelen en het bijw. Aan in den zin van aanhech-
ting (34 , b ). Iets door schakelen aan iets anders be-

vestigen , schakelswijze verbinden , b. v. een nieuwen
schakel of ring aan de schalmen van eene keten.

||

Aan die keten moeten nog eeu paar ringen aange-
schakeld worden.

Afl. Aanschakeling

.

AANSCHARRELEN, onz. zw. ww., met zijn

:

scharrelde aan , is aangescharreld. Uit Scharrelen en

het bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Schar-

relend naderen , met ongelijke schreden en sleepvoetend

aankomen. || Daar komt de oude sukkel aanscharreleu

(of— aangescharreld).

AANSCHELLEN, onz. zw. ww., met heb-

ben: schelde aan, heeft aangescheld. Uit Schellen

en het bijw. Aan in den zin van aanraking (34, a).

Hd. anschellen (grimm, D. Wtb. 1, 437).

1) Eigenlijk. Aan eene deurschel trekken om bin-

nengelaten te worden of gehoor te erlangen. || Bij

iemand aanschellen. Aan een huis , aan eene deur aan-

schellen. Hij trad de stoep op en schelde aan. —
Wanneer man-lief juist niet precis te tien uuren aan-

schelt, Wildsch. 1, 2SS. Wanneer hy kurdaat aan-

schelt, en dat wel terwyl het ligten dag is, Blank.

2, 288. Nu stond ik op de wacht, tegen dat Man
dan aanschelde, 3, 17. Aangescheld hebbende, wierd

ik onthaald op een vol concert van honden-muziek

,

Leev. 1, 192.

2) Figuurlijk. Bij iemand aanschellen, zich bh
hem aanmelden , zich tot hem wenden , om hem iets te

verzoeken; aanzoek doen. Verg. Aankloppen, 2),
welk laatste echter thans in dien zin meer gewoon
is dan Aanschellen. || Als gij in verlegenheid zit,

schel dan maar gerust bij mij aan. — Zo 'er wat was
te haaien geweest , zou zij wel aangescheld hebben

,

Wildsch. 6, 146. Alweer aangescheld, en niemand
thuis gevonden (vergeefs moeite gedaan) , Lees. 5 , 372.

Syn. Aanschellen, Aanbellen. Zie bij Bullen.
AANSCHEMEREN, onz. zw. ww., met

zijn : schemerde aan , is aangeschemerd. Uit Sche-

meren en het bijw. Aan in den zin van begin (34 , i).

Hd. anschimmern. Van het daglicht of den morgen-
stond gezegd. Beginnen te schemeren , schemerend

aanbreken, aanlichten. Dichterlijke uitdrukking.

Maar eensklaps kraait de morgenhaan
Een scheller dagroep uit

;

De negende ochtend schemert .aan
,

Eu daalt op loof en kruid.

TOLLENS 2, 55.

AANSCHENDEN , ook , door versmelting der

d na n, aanschennen , bedr. st. ww. der l ste kl.,

met hebben: schond aan of schon aan, heep aan-

10
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geschonden of aangeschonnen. Uit Schenden (schen-

nen) en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

Schenden behoorde oorspr. tot de zwakke vervoeging

(schendde, geschend) , en is eerst in de 15de eeuw

allengs tot de sterke overgegaan. Doch aanschenden

,

een woord van jonger dagteeke-.mg, is van den aan-

vang af sterk vervoegd; want toen het gevormd werd,

was schenden reeds sterk geworden. Niettemin komt

de vorm aangeschend enkele malen voor (als bij hooft,

Tac. 104; zie beneden). Het woord was aan plant.

en kil. nog onbekend; het was vooral gewoon in de

I7de en 18de eeuw, en is thans nog alleen in dich-

terlijken stijl — doch uitsluitend in de bet. 1, a) —
in gebruik.

Schenden, van schande afgeleid, beteekende oud-

tijds te schande maken , schandelijk of schendig be-

jegenen, gewelddadig aan/asten. Uit die grondbete-

kenis is de eerste en oudste opvatting van aanschenden

te verklaren.

1) Jan in den zin van aanraking (34, a).

a) Eigenlijk, met een persoon als onderwerp en

een persoon als voorwerp. Iemand schendig aantasten,

met geweld aanvallen, aanranden, bestoken.

De nagebuur die schent ons jaerlijcx aen,

Uvt eree baet, en lacht soo wy vergaen.

VONDEL S, 178.

De bloetraed brult gelijk een tiger , die gewrongen

Door d' yzre tralie , en de ketenen ontsprongen

,

Zijn tuchtheer aenschent , vult het huis met roof en moort.

ANTONIDES 1 , 120.

Ai myl strak schent u «en verwoede tiger aenl

schim , Bybel- en Zede-dichten , 154.

'k Zal met een ijslijk heir van vliegen 't land vervullen;

Hondsvliegen , die uw volk en u aenschennen zullen

En plagen overal, in huizen en op 't land.

VERSTEEG, Mozes 162.

Geen vijand, die my aan zal schennen!

Geen woudbeer , die my leed zal doen

!

BILD. 7, 123.

— In figuurlijke toepassing, hetzij voor het Schen-

dig bejegenen met smaadredenen of lasterlijke taal,

hetzij voor het Schendig aanranden van het heilige;

in welke opvattingen het woord door latere schrijvers

bij voorkeur gebezigd wordt. ||
Wanneer hij zich reeds

door de tong der trotschheid ziet aangeschonnen,

v. d. palm, Sal. 'S, 83.

Want die zijn vaderlant uit dolle wraek verkoopt,

Zal zelf den Donderaer, schoon hy de bergen sloopt

En aerde en hemel mengt, niet vreezen aen te schennen.

ANTONIDES 3, 73.

Op griffioenen pennen

Gesteigerd, God om hoog in 't aanzicht aan te schennen.

BILD. 7, 278.

Niet te steunen op zijn pennen,

Noch den Hemel aan te schennen.
13, 175.

— Ook met een zakelijk object, t. w. een zooda-

nig waarbij van zelf aan een persoon gedacht wordt.

God weet het , Hij-alleen , wie onzer 't wederziet.

Doch schent zijn magt niet aan door raadloos jammerklagen.

TOLLENS 5, 116.

Uw wakkre vaardigheid behield aan deze landen

Nog d' onbezweken stand der aangeschonnen rust.

HOFDIJK, Griffo 90.

b) Met een persoon als voorwerp en een zakelijk

onderwerp , dat altijd een gevoel van woede of gram-

schap aanduidt. Iemands gemoed aantasten ,
aangrijpen

,

hem in drift ontsteken en tot wraak aandrijven, aan-

stoken. ||
Teeghens wien hy van versche gramschap

werdt aangeschendt (in quem recenti ira ferebatur)

,

hooft, Tac. 104.

Gelijk een oude leeu in wildernissen brult,

De gront van onder loeit , wanneer hy aengeschonden
Van razernye, heeft zijn eigen wulp verslonden.

ANTONIDES 1, 34.

Gy vorsten, zeght hy, wat verwoetheit schent u aen,
Om tegens mijn gebied dus reukloos op te staen ?

1, 98.

2 ) Afgeleide beteekenis , uit de vorige voortgevloeid

,

doch gewijzigd doordien men Aan opvatte in den zin

van richting naar het doel (34, h). Met een persoon

als onderwerp. Eigenlijk .- Door aanranden of bestokeu

iemand tergen , tot woede aanzetten ; maar bepaaldelijk

met het begrip , dat de opgewekte woede niet op

dengene die tergt, maar op een ander doel gericht

wordt ; en dus zooveel als Aanhitsen , ophitsen , op-

stoken (tegen iemand). De betrekking van deze betee-

kenis tot de beide vorige is dezelfde als die van op-

stoken tot bestoken en aanstoken. Voorheen was deze

opvatting zeer gewoon , doch thans is zij niet meer in

gebruik. || De Furiteinsche Schotten, aengeschonden

(opgestookt) door hare nicht Elizabeth , vondel 5, 437.

En slaept Jupijn om hoogh , schen Plutoos geesten aen.

vondel 8, 470 (de proza-vert. heeft oprockenen:

5, 263 vlg.).

En schieten wy te kort in deze razerny

,

Zoo schen ick den soldaet op stadt , en burgery

,

En d' oude priesters aen. 7, 58.

Toen schon de bouplaegh flux een' watervloet van muizen

Op Hollants kusten aen. 6 , 670.

Zy hold met lossen toom , en verder toegedreven

,

Schend, in het worstelperk, de dood aen tegen 't leven.

ANTONIDES 2, 271.

Zoo vlucht een hart den muil der aengeschonne honden.

3, 43.

Hy is een leeuw , dien zy , hem schennende op my aan

,

Gebruiken kunnen om my steeds naar 't hart te steeken.

lbscailje, Tooneelp. 470.

— Het tegenw. deelw. Aanschennend was bijna als

bnw. in gebruik voor Aanhitsend , aanvurend , ten strijde

opwekkend. Een geijkte term was: d' aenschennende

trompet (hooft, Baeto, in Meng. 537 ; vondel 2, 189
;

7, 757; 9, 127; en Poézy 1, 129, waar v. lennep

2, 544 aenhitsende heeft). In gelijken zin spreekt

antonides (1, 135) van het „aenschennend storm-

geluit," waarmede het IJ zijue golven voortdrijft.

— Bij verschillende dichters der 18de en het begin

der 19de eeuw vindt men aatischennen somtijds vrij

oneigenlijk gebezigd, inzonderheid het deelw. aange-

schonnen, zóó echter dat men er steeds het begrip

van getergd of verwoed aan hechtte. Zoo sprak poot

(1 , 385) van „ de grimmigheit der aengeschonne zee" ;

D. smits (Nag. Ged. 1 , 5 en 67) van den „ aenge-

schonnen doodt" en „ V aengeschonnen wee" ; later

nog wiselius {Meng. 2, 51 en 5, 65) van „aange-

schonnen wraak", en (3 , 304) van een „ muitrenrot

,

dolzinnig aangeschonnen", enz. Het is blijkbaar, dat

het woord in zijne ware kracht niet meer gevoeld werd.

Juist daardoor is het sedert — in deze beteekenis al-

thans — in onbruik geraakt.

AANSCHENNEN. Zie Aanschenden.

AANSCHEPING, znw. vr., mv. -schepin-

gen, doch, evenals het enkelv., weinig in gebruik.

Van een verouderd ww. aanschepen, met schepen

aanvoeren ; verg. hd. anschiffen (qrimm , B. Wtb.

1, 439). De daad van aanschepen, de aanvoer met

schepen. || Dit heeft veroorsaakt, dat . . . de Haven by

Petten geslooten was, de boeren . . . kregen geen aan-

schepinge als te vooren, soeteboom, Vromen 217.

AANSCHERPEN , bedr. zw. ww., met heb-

ben: scherpte aan, heeft aangescherpt. Uit Scherpen

en het bijw. Aan in den zin van bereiking van den

vereischten toestand (34, ƒ). Hd. anscharfen. Van
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scherpe werktuigen, die bot of stomp geworden zijn.

Weder scherp maken, zoodat ze opnieuw bruikbaar

worden. || De bijl moet volstrekt aangescherpt worden.

ATI. Aanscherping.

AANSCHIETEN, bcdr. en onz. st. ww. der

6de Yi., met hebben en zijn: schoot aan , scholen aan

,

heeft en is aangeschoten. Uit Schieten en het bijw. Jan,

beide in verschillende opvattingen. Hd. anschieszen.

I. Bedrijvend, met hebben.

I) Schieten in den eigenlijken zin, met schiet-

geweer.

1) Jan in den zin van aanraking (34, a). Door

te schieten iets eventjes, als 't ware slechts aan de

oppervlakte, raken. Jagersterm. Van een stuk wild.

Het mtt een schut treffen , duch zóó dat het nog ver-

der loopen of vliegen kan. || Een haas, een patrijs

aanschieten. Hij heeft twee hazen aangeschoten , doch

ze zijn beide ontkomen. De aangeschuten haas zet

sterker aan.

— Zegsw. Loopen als een aangeschoten patrijs

,

snel, doch met moeite en trekkebeenend. — Jangescho-

ten zijn, overdrachtelijk, van een persoon. Min of meer

geraakt zijn , hetzij door verliefdheid (door de pijlen der

min), httzij door een lichten graad van dronkenschap.

2) Aan in den zin van begin (34, i). Krijgskunde.

Van een vuurwapen. Het voor 't eerst afschieten, er

de eerste schoten mede doen, om het te beproeven.

Thans weinig meer in gebruik. || Wanneer zal men
de nieuwe geweren aanschieten?

II) Schieten in den ziu van snel bewegen.

1) Jan in den zin van aan het lijf (28, a). Van
klcedingstukken enz., die min of meer nauw sluiten.

Ze met eene snelle beweging aan het lijf doen, schielijk

aantrekken. || Zijne kousen, laarzen, broek enz. aan-

schieten. Zuolra ik het rumoer hoorde, schoot ik

mijne jas aan en liep naar buiten.

Mijn kleederen by der hatit terstont ghesehooten aen.
w. d. HOOFT, Jan Saly 26.

stjn vrou rees van 't bedt .schoot haer onder-rock an , enz. 43.

— Vooral van de wapenrusting gezegd.
| Op dat

de jeught, oorlogens gezint, wapen roepe en 't harnas

aenschitte, vondel 5, 28 1. Beide partijen schoten

straks het harnas aan, stijl, Opk. 51.

En hebtghe tegens Godt het panser aengeschooten

!

VONDEL 6, 273.

Zy week naar 't grotgebergt' en schoot dees wapens aan.

BILD. 2, 123.

Toen de morgen door kwam breken

,

Schoot hij kleed en rusting aan.

TOLLENS 4, 198.

Ht) schiet den kruisrok aan ' hij wil naar 't Oosten henen.

8, 33.

Daar sprong hy van zijn leger op,

En schoot zijn rusting aan.

hofdijk , Kenncrn. Ball. 1 , 275.

— Vleugels aanschieten , zich die rap en vlug aan

't lijf doen. || Sommigen ... schieten vleugelen aan,

gelijk Icarus, v. n. palm, Sal. 2, 6. Schieten wij

geen wassen vleugelen aan! Red. 3, 87.

Kupido schoot en toogh

Zijn snelle vleugels aen.

VONDEL 6, 187.

't Geloovigh hart schiet vleugels aen. 3, 717.

Tweemael zestien Stroomnajaén
Schieten molenwieken aen.

SMITS, Bottestr. 87 (verg. VONDEL 4, 380).

— Ook figuurlijk van het aannemen van eene uiter-

lijke gedaante of van eene vermomming.

Schoot Godt om ons het krancke lichaem aen.

VONDEL 4 , 385.

Ga heen , vermom met spoet

Uw aetizicht eenen nacht , en laet u niet verdrieten

De troni van dit kiut , naer 't leven, aen te schieten.

8, 300.

Merkuur geliet zich daetlyk wrch te gaen,

Doch keerde wéér, en schoot een ander aenzicht aen.

vondel, Ottd. Metam. bl. 59.

Dee9 schiet de boosheit zelf, de listighste aller dieren,

De 6lang aen {neemt de gedaante tan eene slang aan).

VONDEL 8, 288.

— Bij dichterlijke uitbreiding ook van het aanne-

men van een nieuw innerlijk wezen , met toespeling

op dezelfde opvatting van Jandoen in bijbeltaal. Verg.

Aandoen, 1, b).

Door eigen aart geklemd in zoo bekrompen perken,
Wilt ge Engel zijn, ja God, en — schiet den Duivel aan.

bild 14, 147 (d. ï. en uordt een duitel).

— Ook , met toevoeging van zich in den 3den n v.,

zich (een kleed enz.) aanschieten , doch alleen bij

dichters.

En schoot zich het feestgewaad aan.

meter, Boekan. 97.

— Syn. Zie Aandoen, 1).

2) Jan in den ziu van richting naar het doel (34- , h).

Vlaamsche la.idbouwterm. Hetzelfde ah Janploegen:

zie ald. 2). Den grond in bedden aanschieten, den

grond aanploeuen , zuodut hij door de openblijvende

voren in bedden wordt afbedeel I. Aldus geuuemd,

omdat de ploeg vuren schiet, d. i. door den grond

schietende vuren trekt.
||

(De grond wordt) gepluegd

ter diepte van 8 9 duimen, aangeschoten in bedden

van 5 a 6 vueten bre?d , de voren met de hand-spa

uitgedolven , v. aelbroeck, Landb. d. Vlam. 211.

De bedden wurdeu met den ploeg aange-choten (d i. het

veld wordt door aanploegen in bedden afgedeeld ) , ald.

II. Onzijdig , met zijn-

Schieten in den zin van zich snel bewegen , en Jan
in dien van nadering (34, g).

1) Eigeilijk, van men^chen of dieren. Snel nade-

ren , haastig of driftig aankomen , toeschieten , toe-

suellen. ||
Hij viel in het water; terstond kwamen

er verscheidene personen tut zijne hulp aanschieten.

Nu komt 'er aengeschoten

Prins Lausus, jongk eu frisch van leden.

VONDEL 8 , 589.

en al het hof, ten troone

Aenschletende , overluidt heer vader met dien zoone

Geluck toewenschte. 10, 112.

Nieuwsgierig komt het landvolk aangeschoten.

STARING 2, 41.

— In het bijzonder , van honden. Op iemand aan-

schieten, plotseling met geblaf op hem aansnellen.

|| Een groote hond schoot op hem aan. — Houders van

honden , waarover klachten vanwege aanschieten
,
po-

ging tot bijten en aangrijpen enz. worden gedaan

,

zijn verplicht die honden vast te leggen (Politie-ver-

ordening in verschillende steden).

2) Overdrachtelijk, van zaken.

a) Van eenen tijd. Sterk naderen, aanstaande zijn.

|| De verhuistijd begint mooi aan te schieten.

Doet jou oogen lens te degen open , den dagh die schiet

[vast aen.

w. d. hooft, Jan Saly 36.

b) Van een werk. Het einde naderen; thans meer

gewoonlijk Opschieten. || Het werk schiet goed aan

en komt van de week stellig af.

c) Zeemansterm. Van de zee. Aanhoudend toene-

men in hoogte en onstuimigheid. || Eene aanschietende

zee. — De zee schoot zoo maghtig aan , . . . dat ze . .

.

d' uitkomst van dat weer niet dorsten afwachten

,

brandt, De Ruiter 75.
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AANSCHIJN , znw. onz., zonder mv., ook

in de concrete opvatting, waarin het anders zeer

goed denkbaar ware. Van Aanschijnen in den zin van

toeschijnen , doch schijnen opgevat in de oude betee-

kenis van in het oog vallen, zichtbaar zijn. Hd. an-

schein. Alleen in verheven stijl in gebruik.

1) Abstract.

a) Eigenlijk. De wijze waarop iemand of iets ons

aanscbijnt, tegenschijnt, in het oog valt; dus het

Uiterlijk voorkomen. || Het aenschijn der aerde ende

des hemels weet gy te beproeven, Luc. 12, 56.

5) Overdrachtelijk. De daad van aanzien of aan-

schouwen, dichterlijk opgevat als het beschijnen van

iemand of iets; de aanblik, de blik. Verg. Aange-
zicht, 1).

Voor 't aanschijn van den dag vervaard.

tollens 6, 151.

Een nest van slangen broeit

Op 't hoofd, wiens aanschijn moordt.
da COSTA 1 , 237.

— Vanh'er, bij uitbreiding, de beteekenis van te-

genwoordigheid, in de dichterlijke uitdrukkingen in

het aanschijn , voor het aanschijn, in de tegenwoor-

digheid, onmiddellijke nabijheid, die in staat stelt om
te zien of te hooreu. || Komt voor sijn aenschijn met

vrolick gesangh, Ps. 100, 2.

Zoo durven wy ons treurtooneel stoffeeren

Met njcker glans en staetsi dan voorheen,
In 't aenschjjn van zuo brave voesterheeren

Van kunst en geest , ats oit de zon bescheen.

VONDEL 7, 42.

Geen lafaart , die hem ooit in 't siddrend aanschijn hoont.

bild. 2, 116.

2) Concreet. Het lichaamsdeel, waarin zich de

oogen bevinden, dat aanschijnt , aanziet. Het aange-

zicht , het gelaat. Eertijds zeer gewone uitdrukking

(zie Mnl. Wdb.), doch thans alleen in dichterlijken

stijl en in den bijbelterm in het zweet uws {zijns enz.)

aanschijns. || In 't sweet uwes aenschijns sult gy
broot eten, Gen. 3, 19. Den germgsten , die in het

zweet zijns aanschijns, en voor eene kommerlijke bete

broods, aau de behoeften der weelde ten dienste staat,

v. D. palm , Red. 1 , 113.

lifter aenschijn inaecktse schoon met vernis.

visschek , Brabb. 50.

Beminde Edelvrouw , so haast mijn oogjes vielen

Op dit hemels aanschijn, den spiegel van u ziele.

bredero, Koddr. 43.

Hy vint hem op zyn aenschijn neergevallen,
In itof en bloet , dat van dit aenschijn droop.

VONDEL 6, 347.

Het aenschijn straelt van majesteit.

8, 104.

Mijn aanschijn is bedekt met schand' en spot.

Fsalmber. 69, 3.

Wiens vreugdvol aanschijn flikkert van gloeijend genot.

DAÜTZENBERG, Ged. 112.

Syn. Verg. de synon. van Aangezicht. — Jan-

schijn verschilt alleen in zooverre van aangezicht

,

dat de uitdrukking edeler en zelfs dichterlijk is.

AANSCHIJNEN , bedr. en onz. st. ww. der

5de kl., met hebben: scheen aan, schenen aan, heeft

aangeschenen. Uit Schijnen en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen. Hd. anscheinen.

I) Bedr. Aan in denzin van richting naar het doel

(34, h). Zijn schijnsel uitstralen in de richting van

een voorwerp; het bestralen, verlichten. Eigenlijk,

van lichtgevende voorwerpen ; overdrachtelijk van het-

geen den geest of het gemoed verheldert. Thans weinig

meer gebruikt, maar door beschijnen vervangen. || De
zon scheen mij aau, weil.

Maer och! een mist, een donckre damp
Van dicke onwetenheid betreckt

Ons' herten steeds; en het gemoed,
Niet aengeschenen als 't behoort

,

Ligt schier als midden in een' vloed
Van duistre dwalingen versmoort.

DE DECKER 1 , 318.

II) Onz. Aan in den zin van figuurlijke aanra-

king (34, a). Met den 3<*en nv . als onpers. gebruikt

in de verouderde zegswijze : Set schijnt hem aan , het

schijnt aan hem te zijn, d. i. het heeft den schijn,

dat hij (iets doet of is). Verg. de bekende uitdruk-

kingen: het is hem aan ie zien en — aan te hooren.

|| Ondertussen sliepen ze niet alle, dien 't aanscheen

,

van wie het scheen dat zij sliepen , hooft, N. S. 176.

Afl. Aanschijn.

AANSCHIKKEN, onz. zw. ww., met zijn:

schikte aan, is aangeschikt. Uit Schikken in den zin

van zich schikken, zich schikkende verplaatsen, en

het bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h), of wel in dien van nadering (34, g).
Hd. anschicken.

1) In 't algemeen. Schikkende, opschuivende zich

verplaatsen in de richting naar een persoon of een

voorwerp. Is die persoon de spreker zelf, dan staat

de btteekenis gelijk met: Schikktnd naderen. || Ge zit

zoo ver van de kachel, schik wat aan, dichter bij.

Toen ik hem vriendelijk toesprak, schikte hij wat aan

en plaatste zich naast mij.

2 ) In bijzondere opvatting. Zich aan den disch

schikken , zich met zijn stoel bij de aanzittenden voe-

gen, om mede te eten. || Wilt ge niet mede aan-

schikken ?

xviide f. Zich aanschikken , zich gereedmaken

,

zich toerusten om op zekere wijze te werk gaan; het

zus of zoo aanleggen. Thans nog hd. sich anschicken.

|| Hoort DE. yets, zy gunne 't ons (deele het ons

mede); ende met eenen, hoe de Vriezen zich aenschik-

keu , oft wat andre schuldenaers schijnen by der handt

te zullen neeinen , om aen 't hunne te raeken, hooft,
Briev. 3, 149.

AANSCHIMMELEN, onz. zw. ww., met
zijn: schimmelde aan, is aangeschimmeld. Uit Schim-

melen en het bijw. Aan in den zin van voortgang of

toeneming (34, j). Hd. anschimmeln. Voortgaan te

beschimmelen, toenemend beschimmelen. || Het brood

schimmelt meer en meer aan.

AANSCHITTEREN, bedr. zw. ww., met
hebben : schitterde aan , heeft aangeschitterd. Uit

Schitteren en het bijw. Aan in den zin van richting

naar het doel (34, /t).

1) Eigenlijk, van lichtgevende voorwerpen. In de

richting naar iemand of iets schitteren ; toe- of tegen-

schitteren , met schitterend licht bestralen. || De prach-

tige verlichting schitterde ons reeds uit de verte aan.

2) Overdrachtelijk, van andere zaken. Iemand be-

geerlijk in de oogen schitteren , hem sterk toelachen

,

bekoren. |j Verlokt door het goud, dat hem bekoorlijk

aanschitterde. Dit eerambt schitterde hem begeerlijk aan.

AANSCHOEIEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: schoeide aan, heeft aangeschoeid. Uit Schoeien,

schoeisel aandoen , en het bijw. Aan in den zin van

aanhechting (34, b). Hd. anschuhen. Iets bij wijze

van schoeisel aan de voeten hechten. Dichterlijke uit-

drukking. „Eene sledevaart
,"

Waarbij het klinkend span, in brieschend vuur ontgloeid

,

Den hoef heeft afgeschud en vleuglen aangeschoeid.

TOLLENS 5, 14.

AANSCHOFFELEN, onz. zw. ww., met

zijn : schoffelde aan , is aangeschoffeld. Uit Schoffelen

in den zin van schoffelend of schuivend gaan , lang-

zaam en sleepvoetend voortgaan, en het bijw. Aan
iu den zin van nadering (34, g). Schoffelend nade-
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ren , aankomen met langzame schreden , terwijl men
de voeten niet behoorlijk oplicht, maar voortschuift.

|| Daar komt de oude stakker aanschoffelen (of— aan-

geschoffeld).

AANSCHOFFELEN, bedr. zw. ww., met

hebben: schoffelde aan, heeft aangeschoffeld. Uit

Schoffelen in den zin van den bovengrond door mid-

del van eene schoffel los maken , en het bijw. Aan
in verschillende opvattingen.

1) Aan in den zin van aanvulling van het ontbre-

kende (34 , f). Het vastgetredene van geschoffelde voet-

paden of tuinbedden, die geharkt moeten worden, op-

nieuw schoffelen, ten einde ze in hun geheel goed te

kunnen harken. || Ge moet het pad eerst wat aan-

schoffelen, vóór ge begint te harken.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Spoed

maken met schoffelen. || Ge moet wat harder aan-

schoffelen; alles moet vóór den avond geharkt wezen.

Afl. Aanschoffeling (in de bet. 1).

AANSCHÖKKEN. Zie bij Aansjokken.
AANSCHOMMELEN , onz. zw. ww, met

zijn: schommelde aan, is aangeschommeld. Uit Schom-

melen in den zin van schommelend of waggelend

gaan, en het bijw. Aan in den zin van nadering

(34, g). Schommelend naderen, aankomen met wag-

gelenden gang, ten gevolge van logheid of zwaarlij-

vigheid. In gelijke beteekenis wordt ook Aanschon-

gelen gezegd, van schongelen, dat hetzelfde is als

schommelen. ||
Wat voor een dikke tante komt daar

aanschommelen ? Eindelijk kwam het bedrijvige huis-

moedertje aangeschommeld.

AANSCHONGELEN. Hetzelfde als AAN-
SCHOMMELEN : zie ald.

AANSCHOUW, znw. in., zonder mv. Van
Aanschouwen. Het geslacht dobbert tusschen m. en

vr. Het mnl. aenscouwe was vr. (zie Mnl. Wdb.),

evenals mhd. schouwe en anschouwe , en nog heden

ons schouw , nhd. schau. Hoopt gebruikte aanschouw

nog als vr. Doch later werd het als stam van aan-

schouwen en dus als m. opgevat, gelijk reeds het

mhd. schou m. nevens schouwe vr. kende , en ook

nhd. anschau m. is. Het manlijk geslacht mag dus

nn als geldig aangemerkt worden , ofschoon het in 't

gebruik niet blijkt, daar het woord thans bijna uit-

sluitend in de uitdrukking in aanschouw nemen ge-

bezigd wordt.

1) De daad van aanschouwen in den zin van met

de oogen gadeslaan (I, 2). Het aanschouwen, het

gadeslaan met bewondering. Dichterlijke uitdrukking.

Opgetogen
In d' aanschouw van Gods werk , ontslipt u 't menschdom niet.

BILD. 7, 111.

2) De daad van aanschouwen in den zin van met
den geest waarnemen (II, 1). Het opmerkzaam be-

schouwen, gadeslaan, overwegen, in aanmerking ne-

men. || Onbesette rente is deelsaem, sonder anschauw

te nemen , hoe , ofte van wat zyde dat die gekomen
is, Cost. van Gent, XXV, 28. Het bezit van veertig

jaren , zonder aenschouw van aenkomste ofte goede

trouwe, de groot, Inl. B. II, § 7. Zonder aanschouw

van plaats oft hooven , daar ze (de zaken) onder ge-

vallen waaren, hooft, N. H. 165. Hoe hy zommighen
daaroover gestraft had met de doodt ; andren . . . doen

vast houden , en niet laaten slaaken , dan naa langdnu-

rigbe hechtenis en ter aanschouw (uil aanmerking)

hunner afkoomst, 736.

Thans alleen nog gebruikelijk in de uitdrukking
— In aanschouw nemen , in overweging nemen

,

overwegen, beschouwen. || De Commissie zal hier

ieder dier twee lijsten afzonderlijk in aanschouw ne-

men, bild. in de jagee's Archief 4, 6. Men be-

hoort . . . den geest en inhoud van het . . . Octrooi in

aanschouw te nemen, koenen, Yoorl. over de geseh.

d. Ned. handels , bl. 85. Ik zal Van Lennep ... in

de eerste plaats in aanschouw nemen als voorganger

op het gebied der oude . . . Letterkunde , koenen
,

Lijkr. op D. J. v. Lennep, bl. 31.

AANSCHOUWBAAR , bnw. en bijw.; -baar-

der, -baarst. Van Aanschouwen door aanhechting van

het achterv. -baar. Dichterlijke uitdrukking. Eigenlijk

hetzelfde als het meer gewone Aanschouwelijk , doch

daarvan in beteekenis in zooverre verschillende , dat

aanschouwbaar gezegd wordt van hetgeen men werkelijk

aanschouwen kan (lichamelijk of geestelijk) , terwijl

aanschouwelijk, in oneigenlijke opvatting, niet van

de zaken zelve gebezigd wordt, maar van hare voor-

stelling door zinnelijke beelden.

I) Bnw. Geschikt om aanschouwd te worden,

zichtbaar, in 't oog vallend.

Gy mede , ó offers van een min aanschouwbre dood.
BILD. 6, 425.

II) BQw. (van wijze). Op eene zichtbare wijze.

En aanschouwbaar breekt de ziel des menschen
Door den dichtgeweven sluier heen.

beets, N. Ged. 14.

AANSCHOUWELIJK, of aanschouw-
lijk, bnw. en bijw.; -lijker , -lijkst. Van Aanschouwen

door aanhechting van het achterv. -lijk in passieve

opvatting. Hd. anschaulich.

I) Bnw. Eigenlijk: Geschikt om aanschouwd,

door het gezicht waargenomen te worden. Doch altijd

in overdrachtelijke toepassing:

1) Van de voorstelling van afgetrokkene zaken. Zoo-

danig door zinnelijke beelden verduidelijkt, dat het

afgetrokkene begrip gemakkelijk kan worden opgemaakt

uit hetgeen men ziet of aanschouwt. || Aanschouwelijk

onderwijs , verduidelijkt door het vertoonen van voor-

werpen of afbeeldingen. Iets (eene waarheid, een be-

grip enz.) aanschouwelijk maken. De Logica maakt

sommige harer leerstellingen aanschouwelijk door cirkels

om , naast en door elkander te beschrijven.

2) Van de voorstelling of beschrijving van toestan-

den of gebeurtenissen. Zoo natuurlijk en krachtig ge-

teekend, zoo levendig en schilderachtig, dat de ver-

beelding de zaken als 't ware in hare eigen gedaante

ziet of aanschouwt. || Eene aanschouwelijke beschrijving

van een veldslag. Een aanschouwelijk tafereel van Leidens

ramp. Vondel maalt ons in zijnen Lucifer een aan-

schouwelijk beeld vnn den hoogmoed. — (Bil) beschrijft

hij niet met doode klanken, maar met levendige, aan-

schouwelijke trekken, v. d. palm, Red. 4, 16. De

kracht van des dichters aanschouwelijke voorstelling , ald.

II) Hiiw. (van wijze). Op eene aanschouwelijke

wijze. || Iets aanschouwelijk voorstellen, beschrijven.

Die onderwijzer heeft eene bijzondere gaaf om afge-

trokkene zaken aanschouwelijk voor te stellen. Thucy-

dides heeft de pest te Athene zeer aanschouwelijk ge-

teekend.

Afl. Aanschouwelijkheid , veraanschouwelijken.

AANSCHOUWEN, bedr. zw. ww., mei heb-

ben. Uit Schouwen en het bijw. Aan in den zin van

richting naar het doel (34, k). In proza thans al-

leen onscheidbaar vervoegd met den klemtoon op schouw :

aanschouwde , heeft aanschouwd; door dichters ook

scheidbaar, met den klemtoon op aan: schouwde ddn,

heeft aangeschouwd (voorheen ook in proza, als b. V.

Jez. 33, 20; 42, 18; Jez. Sir. 42, 28; hooft,

N. 3. 600; enz.). Hd. anschauen. Het woord is, in

al zijne beteekenissen , de meer plechtige uitdrukking

voor zien of aanzien.

I) Eigenlijk, met de oogen des lichaams.

1) Zien, met het gezicht waarnemen; doch edeler

en dichterlijker uitgedrukt, en daarom alleen met ob-

jecten van verhevener aard of hooger beteekenis.
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a) In het algemeen. || Wie heeft ooit zoo iets

aanschouwd ! Zij zal haren zoon wel niet weder aan-
schouwen, in dit leven mei wederzien. — Niemant
en heeft oyt Godt aenschouwt, 1 Joh. 4, 12. Myn
hart ontroerde , toen ik haar lief . . . gelaat aanschouwde

,

Leen. 5, 148. Buiten twijfel . . . heeft nimmer het we-
reldrond eene zoo gewigtige gebeurtenis aanschouwd,
als de geboorte vau Jezus was, V. D. palm , Red. 1. 140.

Och ! Leytsche maegt , die nu benout
Den wreeden Spaenschen hoop aenschout
Sich rontora uwe raueren wenden.

ZEVECOTE 233.

My tvekt het hart naar huis en huwlijkspand en ga

:

Licht mag ik ze in dit uur voor 't allerlaatst aanschouwen !

BILD. 2, 446.

En waart gij de eerste niet , dien ik hier aan mogt schouwen ?

wiseliüs, Meng. 4, 146.

'k Had nooit my voorgesteld,
Mijn moeders echtgenoot te aanschouwen in deze oorden!

DA COSTA 1 , 154.

Straks zal uw oog aanschouwen
Jeruzalems gebouwen.

beets , Korenbl. 5.

— Zegsw. Het daglicht, hel levenslicht aanschou-
wen. || De brave man zal het daglicht niet weder
aanschouwen, zal dezen nacht sterven. Rembrandt
aanschouwde het eerste levenslicht te Leiden , werd te

L. gehort n. — Waar de geleerde J. F. Ryzius het

eerste daglicht aanschouwde, Leev. 4, 343.— Ten aanschouwen van (iemand), bijwoordelijke

uitdrukking van omstandigheid, te kennen gevende,
dat eene handeling door iemand aanschouwd wordt of

kan worden, d. i. dat zij in zijne tegenwoordigheid
geschiedt. || De opwekking vau Lazarus ... in de na-
bijheid van Jeriualem , ten aanschouwen van vele inwo-
ners dier hoofdstad geschied , v. n. palm , Leerr. 4, 91.— Aaiim. De niet ongewone schrijfwijze ten aan-
schouwe is bepaaldelyk af te keuren. De uitdrukking

is van betrekkelijk jonger dagteekening , en kan dus
niet verklaard worden uit het znw. aanschouw, dat
wel in het Mnl. in eigenlijken zin werd opgevat,
maar later alleen in oneigenlijke beteekenis heeft ge-
golden. Er valt dus alleen aan de onbep. wijs van het

ww. aanschouwen , als znw. opgevat, te denken , gelijk

men voorheen b. v. zeide in u aenschouwen , in sijn

aenschouwen, enz. (coornhert, Odyss. 1, 75 o,
82 h). De n kan derhalve hier evenmin wegblijven,
als in ten aanzien (van) en ten overstaan (van).

Verg. de Aanm. bij Aanhooren, 1).

b) In het bijzonder, in kerkelijken stijl. Het zien

met eigen oogen, in tegenstelling van het aannemen
op grond van geloofsovertuiging.

||
Wy wandelen door

geloove, [ende] niet door aenschouwen, 2 Cor. 5, 7.

't Geloove wint aan kracht door 't zaligend aanschouwen.
PB GÉNB3TBT, L. d. E. 75.

2) Aanzien met een gevoel van bewondering of ver-
wondering, of althans als een object dat belangstel-

ling inboezemt.
|| Die de natuur in haren ganschen

tooi . .
.
wil aanschouwen, die aanschonive haar, ge-

doscbt in de eerste stralen van het morgenrood!
v. d. palm, Red. 1, 67.

Zyn komst verrast den stoet der Eedlen en der Vrouwen,
Die hem met eerbied, vreeze , of haat , of woede aanschouwen.

v. merken , Germ. 245.

Waar zijn de Wondren, die Zyn gunst u aan deed schouwen?
bild. 9, 384.

Nog traden ze uit de hut om 't wonder aan te schouwen.
TOLLENS 5 , 122.

D&&Y mag hg glans bij glans, da^r zon bij zon aanschouwen.
LULOFS, Ged. 174.

Toen ze u, voor 't eerst gebed , de handen zaam deed vouwen,
Voor 't eerst het godlijk beeld des Heilands gaf te aanschouwen.

TER HAAR, Ged. 1 , 119.

O ! treffend was 't om aan te schouwen.
v. beers, Maerl. 17.

3) Aanzien met oplettendheid en belangstelling, ga-

deslaan ; met het bijdenkbeeld , dat het waargenomene
invloed heeft op het oordeelen of handelen.

|| Sijne

oogen aenschouwen , sijne oogenleden proeven de men-
schenkiuderen , Ps. 11, 4. Siet, Heere, ende aen-

schout, dat ick onweert geworden ben, Klaagt. 1,11.

Aanschouwt onze oflVrvieren!

bild. 2, 353.

Aanschouw de tranen op mijn wangen,
Door de onderdrukking uitgeperst! 12, 14.

Aanschouw dit zwak en krank gestel.

TOLLENS 4, 134.

Beeft, verharden! schouwt het aan!
Ja! de Heer is opgestaan!

DA COSTA 2, 265.

II) Figuurlijk, met het oog van den geest.

1) Iets opmerkzaam beschouwen , er acht op geven

,

het opmerken, overwegen, in aanmerking nemen. || Gy
sult het goede Jerusalems aenschonwcu alle de dagen
uwes levens, Ps. 128, 5. Daar men de goddelyke be-

stiering met opmerkende oogen op kon aanschouwen

,

braniit, De Ruiter 422. Aanschouwt de dagelijks

afwisselende tooneelen uwes gemoeds , borger , Leerr.

1, 124.

Godt, wanneer Hy aen sal schouwen
U berouwen.

a. janssen, Christ. Vermaen, 253.

2) De gezamenlijke gewaarwordingen, die een voor-

werp of een verschijnsel veroorzaakt, tot een geheel

vereenigen en in den geest opnemen; of wel Iets, dat

afwezig is, zich in zinnelijke beelden_ voor den geest

brengen , en die beelden als met het oog van den
geest beschouwen. || Gij verlangt echter den dage-

raad u van eene audere, bevalliger zijde te zien voor-

gesteld, en de uitwerksels van haar vrolijk licht op
het gelaat der natuur te aanschouwen, v. d. palm,
Red. 1, 66. B„>elden en groepen, die het oog des

verstands aanschouwen moet, geel, Ond. en Phant.
171. Gewaaiwording en waarneming vloeijen bijna

onmiddellijk in ée'n , en vormen een beeld van het

tot den (inwendigen) zin doorgedrongen verschijnsel,

dat de ziel aanschouwt, de greuve, Redeneert. 12.

Ghy zijt vertrokken, maar inwendigh ik aanschouw
Uw beeldt, en vast geprent in mijn gedachten houw enz.

hooft, Granida , in Mengelw. bl. 481.

— Syn. Aanschouwen , Gewaarworden , Waarne-
men, Zich voorstellen. — Aanschouwing, Gewaar-
wording , Waarneming , Voorstelling. — De genoemde
woorden komen alle daarin overeen, dat zij werkingen
van het kenvermogen uitdrukken; zij verschillen on-

derling hoofdzakelijk ten opzichte van den graad der

zelfwerkzaamheid (energie), die de geest daarbij be-

tount. Gewaarworden duidt den geringsten graad der

zelfwerkzaamheid aan , het bloote zich bewust worden
-van de aandoeningen of indrukken , die de ziel ont-

vangt, en die ook geheel onopgemerkt hadden kunnen
voorbijgaan ; eene gewaarwording is een indrmc , die

tot ons bewustzijn komt. — Waarnemen, in den hier

bedoelden zin , geeft ts kennen , dat de geest acht

geeft op de gewaarwordingen , hare eigenaardigheden

opmerkt en ze van andere gewaarwordingen onder-

scheiJt; de inhoud van hetgeen men waarneemt is

eene waarneming. — Aanschouwen onderstelt nog
meer dan waarnemen de aanwending van het oordeel;

het drukt uit , dat de geest de verschillende gewaar-

wordingen of waarnemingen aanmerkt als bijeenbehoo-

rende en een geheel uitmakende, in welks beschouwing
hij zich min of meer verdiept. Eene aanschouwing is

de uitkomst van een aanschouwen , het meer of minder
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juiste en nauwkeurige beeld van het waargenomene

,

door hel aanschouwen in den geest voortgebracht. —
Eene voorstelling is eene aanschouwing , hernieuwd of

hervoortgebracht (gereproduceerd) bij afwezigheid van
het waargenomene zelf, dus eene kopie eener aamchou-
ving ; zich zulk eene voorstelling vormen , eene vroegere

aanschouwing hervoortbrengen , heet zich voorstellen in

de hier bedoelde opvatting. — Wanneer wij verdiept

zijn in de aanschouwing van iets , dut onze belang-

stelling in grootc maté heeft opgewekt , dan Korden
wij veelal niets gevaar van de indrukken , die andere
aanwezige dingen noodwendig in onze ziel verwekken.
Niet alle inenschen zijn evenzeer in staat om zich iets

afwezig» levendig roor te stellen ; de levendigheid en
getrouwheid eener voorstelling zijn in de eerste plaats

afhankelijk van de nauwlettendheid bij het waarnemen.
— Gewaarworden en waarnemen worden in het

dagelijksch leven somtijds door elkander gebezigd

;

aanschouwing , voorstelling en zich voorstellen , in de

hier beschouwde opvattingen, zijn uitdrukkingen, uit-

sluitend in de zielkunde in gebruik.

S) In kerkelijken stijl. De volmaaktheid van God
of van goddelijke zaken met het oog der verheerlijkte

ziel als zichtbaar waarnemen en in verrukking aan-
staren, hetzij in mystieke geestvervoering , hetzij hier-

namaals in den staat der zaligheid. || De Heilige

Christina, verzonken in het aanschouwen der Godheid.

Tot dat G' ons geloofsvertrouwen
Eens verwisselt in aanschouwen.

Kr. Bt*. 93, J.

Juich, Hoeder, 'l is uw loon! blijf hopen met vertrouwen'
Hel wacht u, waar gtloof verwisselt in aorucAousfen .'

j. na KRCTfT, Hf Hoop d. Wed. 16.

6a poorte, die 't Oelooven
Van het volle Aanschouwen scheidt.

TB.v KATB 3, 3*20.

Afl. Aanschouw, aanschouwbaar , aanschouwelijk
,

aanschouwer , aanschouwing.

AANSCHOUWER, znw. m., mv. -schou-
wers en -schouweren . vr. -tchouwster, mv. -schouw-
sters of -schouwsteren , en -schouweres , mv. -reuen.
Van Aanschouwen. Hd. anschauer. liegeen die iets

aanschouwt , die van eene handeling of van eene na-

tuurwerking getuige is. || Ik verlang geen aanschou-
wer te zijn van zulke halsbrekende kunsten. Een prach-
tige waterval, die alle aanschouwen in verrukking
brengt. — Alle die kinderspelletjes , daar ik zo gaarne
een aanschouwer van ben, Slank. 3, 200. Hoe af-

keerig ik ook van het spel ben, ging ik echter daar

meermaalen , om den kring van aanschouwers te ver-

grooten , en eens te zien , wat daar zo al omgaat

,

Leer. 5, 353. In eens daagde het gruwelijke gedrocht
op : en bij de aanschouwers , in de verte , werd de

adem bekneld, GEEL, Drachenf 15

"•>n. Aanschouwer, Toeschouwer. — De beide

woorden zijn kennelijk onderscheiden. Vooreerst is het
alleen eene handeling, waarvan men toeschouwer kan
zijn , aanschouwer daarentegen is men zoowel van
eene nalunrwerking als van eene handeling. Daaren-
boven geeft toeschouwer te kennen , dat men opzettelijk

,

met aandacht en belangstelling, de handeling aanziet

en met de oogen volgt , met den geest als 't ware er

deel aan neemt terwijl de aanschouwer blootelijk ge-

tuige is van hetgeen hij ziet , er bij tegenwoordig

,

ja , misschien zelfs met belangstelling , maar wellicht

ook toevallig en zonder veel aandacht. De toeschou-
wers van een tooneelspel volgen de opvoering met ge-

spannen opmerkzaamheid ; maar wie eene vertooning
met weinig oplettendheid heeft bijgewoond , öf omdat
het stuk hem geene belangstelling inboezemde , óf omdat
zijne aandacht door iets anders werd afgetrokken , is

meer aanschouwer dan toeschouwer geweeat.

— Om opzettelijk te doen uitkomen', dat de aanschou-

wer eener handeling daarvan alleen getuige of er bij

tegenwoordig is , maar zelf aan de handeling geen deel

neemt noch er bijzondere belangstelling in betoont

,

wordt aan het woord eene nadere bepaling , als slechts ,

bloot, lijdelijk enz. toegevoegd. || Ik ben geen bloot

aanschouwer geweest op het tooueel der beste en sterkste

geneegenheden , Leev. 6 , 322. Zij , die hier slechts

aanschouwers zijn, v. d. palm, Red. 2, 68. (Dit

moest) het lot van Nederland worden, indien deszelfs

ingezetenen lijdzame {het hedendaagsch taalgebruik

eischt lijdelijke) aanschouwers bleven van den gang

der gebeurtenissen , Gedenkschr. 30.

AANSCHOUWING, znw vr.. mv. -schou-

wingen. Van Aanschouwen. Hd. anschauung.

1) De daad van aanschouwen.

a) Het aanschouwen in het algemeen, in de ver-

schillende opvattingen des woords. || Ik verlustigde

mij in de aanschouwing van het schoone landschap.

Wij wandelen door geloof, en niet door aanschou-

wing. — Wandelt in de wegen uwes herten , ende in

de aenschouwinge uwer oogen, Pred. 11, 9.

b) In kerkelijken stijl. Het aanschouwen van het

goddelijke en volmaakte met het oog der verheerlijkte

ziel. Verg. Aanschouwen, II, 3). || De mystieken

verdiepten zich in de aanschouwing van het goddelijke.

Als het geloof zal verwisseld worden in aanschouwing.

Onze vleugels gerept! onze boeien geslaakt

'

Om een hooger aanschouwing te smaken!
DA COSTA 1 , 376.

1 1 In de wijsbegeerte. Gewrocht van het aanschou-

wen met het oog van den geest (II, 2). De vcreeni-

ging der waargenomene indrukken , die een voorwerp of

ecnig ander verschijnsel op den geest maakt ; die geza-

menlijke gewaarwordingen , door den geest tot een geheel

,

tot een beeld, vereenigd en in zich opgenomen. || Er

zijn tweeërlei aanschouwingen : 1° onmiddellijke , die

slechts zoolang duren, als het waargenomene tegen-

woordig is en onmiddellijk voor ons staat; en 2° in

de ziel bewaarde aanschouwingen, die hervoortgebracht

worden , en dus slechts kopieën zijn van de onmid-

dellijke. In de ziel bewaarde aanschouwingen , hervoort-

gebracht of hernieuwd bij afwezigheid der waargenomen

dingen, dragen den bijzonderen naam van voorstellin-

gen. — De waargenomen gewaarwordingen , die de

ziel als zinnelijke beelden van de verschijnselen der

dingen aanschouwt, zijn nu als aanschouwingen haar

eigendom , die zij behoudt en onthoudt om , waar het

te pas komt, er gebruik van te maken, de gbeuve,
Redeneerk. 12.

— Syn. Zie bij Aanschouwen, II.

Samennt. Aanschouwingsvermogen.

AANSCHOUWINGSVERMOGEN ,

znw. onz., zonder mv. Uit Aanschouwing in debet. 2 1

en het znw. Vermogen. Het bijzondere vermogen van den

menschelijken geest om zich aanschouwingen te vormen

,

om de indrukken , die een verschijnsel in de ziel verwekt

,

tot een beeld te vereenigen en dit in zich op te nemen.

|| Daarom is het inwendige waarnemingsvermogen te

gelijk gewaarwordings- en aanschouwingsvermogen , ut,

gkeuve, Redeneerk. 13.

AANSCHRAPEN, bedr. zw ww., met heb-

ben: schraapte aan , heeft aangeschraapt . X. it Schrapen

en het bijw. Aan in den zin van richting naar zich toe

(34, d). Naar zich toe schrapen, voor zich bijeen-

schrapen , op inhalige wijze verzamelen. Dichterlijke

uitdrukking, doch thans niet meer in gebruik.

Om uit te gaan op roof, en schatten aan te schrapen.

w. v mu.<. <;«i (uitg. 1745 , bl. 231. In

latere uitgaven veranderd in zoom te schrapen -

zie den druk van 1624, D. 3, bl. 23.
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AANSCHRAPPEN , bedr. zw. ww., met heb-

ben: schrapte aan, heeft aangeschrapt'. Uit Schrappen,
eene schrap zetten, en het bijw. Aan in den zin van aanra-
king (Si, a), dus eigenlijk: aan of bij iets eene schrap zet-

ten. Van geschrevene wuordea of cijfers gezegd. Ze met een

sehrapje merken , aanstrepen , om de aandacht bepaal-

delijk op dte woorden of cijfers te vestigen. Hetzelfde

als Aanhalen: zie ald. B, I).
|| Lees de namen op;

ik zal u zeggen, welke gij moet aauschrappen. Ik heb
in den catalogus de nummers aangeschrapt , die ik

wensch te koopen.

AANSCHREEUWEN , bedr. en onz. zw.
ww., met hebben: schreeuwde aan, heeft aange-
tchreeuwd. Uit Schreeuwen en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattiugen.

I) Bedr. Aan in den zin van richting naar het
doet (34, h).

1) Met een persoon als voorwerp. Schreeuwen in de

richting naar iemand toe, een geschreeuw tegen hem
aanheffen , hetzij om hem iets toe te roepen , hetzij

om hem uit te jouwen; hem schreeuwend aauklampen
of uitjouwen. || Een troep straatjongens, die de vreem-
delingen onbeschaamd aanschreeuwde.

2) Met een gezegde als voorwerp, en een persoon
in den 3den nv. Iemand iets aanschreeuwen , het hem
met luider stem tueroepen. In de spreektaal meer ge-

woonlijk toeschreeuwen.

Men werpt in booten zich, en worstelt met orkaen
Ei baren, wat men mag. Wat schreeuwt ge uw' echtvriend aen,

O vrouw
! dat hy aen u en kindren heeft te denken ?

LEDEGANCK 412.

II) Onx. Aan in den zin van voortgang (34, j).
Voortgaan met schreeuwen. Bepaaldelijk in de— Zegsw. Iemand laten aanschreeuwen , hem la-

ten voortschreeuwen , zonder er zich aan te storen.

||
Ik laat onze Freryk wat aanschreeuwen, en doe

wel netjes myn zin, Leev. 1, 194.

Afl. Aanschrceuwing,

AANSCHREEUWING , znw. vr„ zonder
mv. Van Aanschreeuwen. De daad van aanschreeu-
wen, het aanschreeuwen van iemand, het luide ge-
roep waarmede men hem bestormt.

|| Zulk een aan-
schreeuwing en aanvlieging, wie is daar ook voor
gewapend? Wildsch. 4, 386.

AANSCHREIEN, bedr. zw. ww., met heb-
ben: schreide aan, heeft aangeschreid. Uit Schreien
en het bijw. Aan in den zin van richting naar het
doel (34, h). Schreien of weenen met het gelaat
naar iemand gericht, met geschrei zich tot hem wen-
den, hem met betraande oogen aanroepen. Verg. Aan-
krijten, 2).

In dit rampspoedig uur schreit hun geliefde vrouw
En teder kroost hen aan.

v. winter , Jaarg. 145.

Red hulplooze onschuld, die u aanschreit uit den kerker'
v. wikter en v. merken , Tooneelp. 1 , 140.

En God , wien ge aanschreit in uw treffend ongeval

,

God, die uw traanen ziet, is hier, is overal.

v. merken, Nul d. Tvgensp. 26.

En de armoe schreit ons nog niet vruchtloos aan om brood.
ublmers, Holt. N. 19.

't Zijn heiige dochters, die met neergebogen hoofd,...
In tranen, ongegord , de zwakke en siddrenie armen
Verheffen, en 't heelal aanschreijen om erbarmen.

helmers, Nag. Ged. 1, 81.

't Van kou verkleumde kind, dat ze aan den boezem sust,
Schreit aller deernis aan, hoe menigmaal zij 't kust.

tollens 6, 101.

o Daal neder , lieve regen !

De aarde schreit u hijgend aan

!

7, 38.

En de ander 6chreit den Hemel aan

:

" t> Heer ' behoed ons , wij vergaan !"

ter haar, St. P. Hots 23.

xviid» e. Voorheen, toen schreien nog in de onde
beteckenis van schreeuwen , roepen werd opgevat , gold

aanschreien natuurlijk in den zin van luide aanroe-
pen, even als nog het hd. anschreien.

Ghy schreyde met een' heesche keel
Den hemel aen , om troost verlegen.

VONDEL 3, 30.

Ook bij lateren, zelfs bij bild., vindt men het

woord nog in dien zin gebezigd.

De held treed in Gods Kerk en schreid , in zijn gebeden

,

Den Heer der Heeren met ontroerde lippen aen

:

Ach ! roept hij , em.
versteeg

, Mozes 272.

Het bloed van Lains schreit om wraak den Hemel aan.

bild. 3, 189.

Dit gebruik is echter niet aan te bevelen. Sedert
schreien en schreeuwen, eigenlijk twee verschillende

vormen van hetzelfde woord , eeue bepaalde onderschei-
ding van beteekenis hebben aangenomen, mag het

eene niet meer voor het andere worden gebezigd.
Aanschreien voor aanroepen is thans als een germa-
nisme te beschouwen , en wordt zelfs door het voor-
beeld van bild. niet gerechtvaardigd.

AANSCHRIJDEN, onz st. ww. der 5de kl.,

met zijn : schreed aan , schreden aan , is aangeschreden.

Uit Schrijden en het bijw. Aan in den zin van nadering

(34, g). Hd. anschreiten. Schrijdend naderen, met
groote schreden aankomen. || Dreigend kwam de reus

aanschrijden (of — aangeschreden).

AANSCHRIJVEN , bedr. st. ww. der 5de kl.,

met hebben : schreef aan , schreven aan , heeft aan-
geschreven. Uit Schrijven en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen. Hd. anschreiben.

1) Aan in den zin van nabijheid of aan zekere
plaats (34, k). Iets ergens, aan eene plaats schrijven.

a) In het algemeen. Iets opschrijven, opteekenen,

schriftelijk vermelden ; met het bijdenkbeeld , dat dit

geschiedt tot blijvende herinnering , als van iets merk-
waardigs, dat in gedachtenis behoort te blijven. Def-

tige, min of meer dichterlijke uitdrukking, waarvoor
men in de spreektaal liever opschrijven, op- of aan-
teekenen bezigt.

Toen schreef in 'slands historieblaan

,

Met onuitwischbreu inkt,

De waarheid zelf het wonder aan

,

Waarvan ons speeltuig klinkt.

tollens 8 , 82.

De wiek des Tijds had uitgevaagd

,

Wat , bij de waereld , van Annet stond aangeschreven.

staring 2, 74.

Op 't hooge voorhoofd hadden zy (de driften)
Haar naam in rimplen aangeschreven.

REETS , Dicht. Verh. 13.

b) In het bijzonder. Eene zaak of een persoon (t. w.
den naam des persoons) opschrijven, opteekenen, in

eene bepaalde hoedanigheid.

o) Eigenlijk: Eene zaak of den naam van een per-

soon in een register aanteekenen, en daardoor ze tot

die klasse van zaken of personen brengen , die in het

register vermeld staan. Bij uitbreiding en figuurlijke

toepassing: Iets of iemand in zekere klasse rang-

schikken, op zekere wijze beschouwen of schatten.

|| Laetse . . . met de rechtveerdige niet aengeschreven

worden, Ps. 69, 29. Noemde men deeze menschlie-

venheid nog kettery , ik zou zwygen , en het aanschry-

ven op de lyst van werkheiligheid , Leev. 4, 126. Zo
mijne Ouders . . . mij niet met al hun gezach belet

hadden , mij als Ridder van den regenboog te laaten

aanschrijven, Wildsch. 1, 217. Eene nieuwe mogend-
heid , welke nu tot het heugelijk tijdsgewricht van
hare bevestiging genaderd was, om aangeschreven te
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worden op de lijst der ontzaggelijke Staten, die het

evenwigt van Europa maakten, stijl, Opk. 8301.

Gu schreeft den niiyeHnir in uw gedenkboek aan.

boroek, LHitil Sul. 54.

l*w naam staal in de rol der ed'len aangeschreven.

*r IST) *\v •:
, 35.

,VÏ Overdrachtelijk. Iemand of iets op zekere wijze

beschouwen , op zekere waarde schatten , achten , rekenen

Bepaaldelijk in de

— Zegsw. (Op deze of gene wijze) aangeschreven

slaan (bij of in de schatting van iemand), door

hem op zekere waarde geschat worden. || Hoog,
laag, gunstig, goed, best, niet al te best', slecht bij

iemand aangeschreven staan. Hoc staat hij bij den

Minister aangeschreven? Een dichter, wiens werken

in de schatting onzer voorouders hoog stonden aange-

schreven. — Ik wist niet, dat de zoon van mijn

korrespondent zoo hoog in den geest mijner dochter

stond aangeschreven, v. lennep, Poet. 9, 20. Hij

kwam er voor uit , dat hij zelf te slecht bij zijnen

vader aangeschreven stond, bakh. v. d. brink,
Huw. v. W. v. O. 51.

2) Aan in den zin van figuurlijke aanhechting

(34, b). Met eene zaak als voorwerp en een persoon

in den 3den nv. Iemand iets aanschrijven.

a) Eigenlijk. Iets opschrijven , zoodat het aan iemand

d. i. op zijne rekening komt; het hem in rekening

brengen Verg. Aankalke.n, 2). || Gij hebt mij op

die rekening eenige posten te veel aangeschreven.

—

De patiënt ... die zich beklaagde dat zijn arts hem
voor alle wissewasjens een visite aanschreef, BEBT8,
lam. Oisc. 11C.

b) Overdrachtelijk. Van handelingen of hoedanig-

heden. Eene daad of eigenschap van iemand op zijne

rekening stellen , ze op deze of gene wijze beoordeclen

en hem als zoodanig aanrekenen, toerekenen. De waar -

decring kan worden aangeduid door een znw., vooraf-

gegaan door ah (vroeger ook door voor). || Bij zijn

ziekelijk gestel moet men hem die kleine gebreken niet

te hoog aanschrijven. Men heeft hem die handeling

als eene groote verdienste aangeschreven.— Nu zoude

men . . . my dit wel gaarn voor (thans als) eenen

pligt aanschryven, Leeo. 2, 21.

Gij dwaalt ! dat is geen deugd bedreven
,

Die weldaad schrijft u God niet aan.

TOLLBNS 5, 1 72.

3) Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). Iemand iets aanschrijven , eigenlijk in 't alge-

meen: Iets aan iemand schrijven, schriftelijk bekend-

maken; voorheen werkelijk in dien ruimeren zin in

gebruik (zie Mnl. Wdb. op Aenscriven , 1 ) , doch

thans, in beperkte opvatting uitsluitend gezegd van

hetgeen vanwege de overheid of ambtshalve geschreven

wordt , om een bevel of last over t" brengen , dus

voor: Iemand iets ambtshalve schriftelijk bevelen. || Den
Burgemeester werd aangeschreven, dat enz. I' I

specteur schreef den schoolopziener aan , dat enz. —
Dat men . . . haer sal aenschrijven , dat sy haer ont-

houden van enz.. Hand. 15, 20
— Op aanschrijven (van\ , voorheen met de adver-

biale s: op aanrchnjvem (verg. op beziens) , op schrif-

telijk hevel. || Op aanschrijven van den Commissaris

des Konings. — Welk Plakaat naderhand . . op aan-

lonryrena lei Algemeens Steaten ... afgekondigd i*,

Teg. Staat d. Ver. Ned. 3 , 14.

4) Aan in den zin van voortgang (34, /). Met

weglating van het object, en das schijnbaar onz Voort-

gang of spoed maken met schrijveu. Verg. Aanpen-
nen. || Schrijf wat aan, anders komt ge van avond

niet klaar. Om het geheele verslag morgen in te le-

veren, zult ge duchtig moeten aanschrijven.

Afl. Aanschrijving

.

AANSCHRIJVING, znw. vr ., mv. -schrij-

vingen. Van Aanschrijven.

1) Abstract. De daad van aanschrijven in den zin

van schriftelijk bevelen (3). Het ambtshalve toezen-

den van een schriftelijk bevel. || Eene aanschrijving doen.

Van wicn is die aanschrijving uitgegaan V Bij aan-

schrijving van den zooveelsten der vorip: maand.

2 ) Concreet. Het geschrevene of gedrukte stuk

,

dat een ambtshalve gegeven bevel inhoudt. || De Bur-

gemeester heeft heden eene aanschrijving ontvangen.

Door wien is die aanschrijving geteckend? In aan-

schrijvingen van dien aard moeten tevens de beweeg-

redenen vermeld worden.

AANSCHROEVEN, bedr. zw. m, met

hebben : schroefde aan, heeft aangeschroefd .
Uit

Schroeven en het bijw. Aan in verschillende opvattin-

gen. Hd. anschrauben.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Iets

door te schroeven aan iets anders bevestigen , hetzij

de schroefdraad zich aan het voorwerp zeif bevindt

,

hetzij dit met losse moeren of tappen aangehecht

wordt. || Een slot aanschroeven (aan de deur). Het

aangeschroefde verlengstuk was nog niet lang genoeg.

AUes was met houtschroeven aangeschroefd , niets aan-

gespijkerd.

2) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Door verder te schroeven ecu deel nader tot

een ander deel brengen , totdat het aan is en sluit

;

,f ml ,, ! i l ii op die wijze nader tot elkan-

der brengen en doen sluiten. || Schroef de moeren

nog wat aan. De plaat moet nog wat aangeschroefd

worden. De kettingen waren gerekt, men moest de

harpen aanschroeven.

Verg. de Aanm. bij Aanmoeren.
Afl. Aanichroeving.

AANSCHUDDEN, bedr. zw. mr., met heb-

ben: schudde aan, heeft aangeschud. Uit Schudden

en het bijw. Aan in den zin van aanraking (34, a).

Aanraken of aanstooten en een weinig heen en weder

schudden. || Eenen slapende aanschudden, om hem

wakker te maken. Iemand, die in gedachten verzon-

ken is , aanschudden , om hem opmerkzaam te maken

op hetgeen er voorvalt. Schud dien slaper eens aan.

Hij zit te soezen, schud hem eens aan. De zandlooper

staat stil ,
gij moet hem wat aanschudden.

AANSCHUIFELEN, uuz. iw. ww., met

zijn: schuifelde aan, is aangeschuifeld. I'it Schuife-

len , blazen , en het bijw. Aan in den zin van nadering

(34, g). Van slangen gezegd. Schuifelend, blazend

naderen; aankomen met een sissend geluid. Ook Aan-

sijfelen geheeten. || De slang had ons bemerkt en

kwam weldra aanschuifelen.

AANSCHUINEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben : schuinde aan , heeft aangeschuind. I'it Schuinen ,

schuin maken, en het bijw. Aan in den zin van be-

reiking van den vereischten toestand (34, f). Van

een voorwerp, dat een schuinen of schuinschen vorm

heeft. Het nog schuiner maken, zoodat het den

vereischten vorm krijgt, den gevorderden toestand be-

reikt. || De wiggen , kooien enz. moeten wat aange-

schuind worden.

AANSCHUIVEN, bedr. en onz. st. ww der

6<le kl., met hebben en zijn: schoof aan, schoven

aan, heeft en il aangeschoven. Uit Schuiven en het

bijw. Aan in vcrschillecide opvattingen. Hd. ansehieben.

I) Bedr. Hulpw. hebben.

1) Aan in den zin van nadering (34, g). Iets door

het voort te schuiven nader aan of tot iemand of iets

brengen. || Zal ik het theeblad wat aanschuiven? ge
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kunt er zóó niet bij. Schuif de slede wat aan. Ge zit

zoo ver van de kachel; schuif uw stoel wat aau.

"Schuift, jongen6," zegt Mevrouw, »by 't vuur den zorg-

[stoel aan."

de génbstet. Eerste Ged. '236.

2) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Van

kleedingstukkeu gezegd, die over een lichaamsdeel wor-

den geschoven. Schuivend aandoen of aantrekken. || Om
met beevende handen hunne schoenen los te gespen,

en sloffen aan te schuiven , Blank. 2 , 324.

II) Onz. Hulpw. zijn. Aan in den zin van nade-

ring (34, g). Schuivend naderen, als 't ware door

zich te schuiven nader aan of bij iets komen ; b. v.

door den stoel, waarop men zit, nader aan te schui-

ven; aanschikken. || Schuif wat aan, we zitten zoo

ver van elkander.— Bij uitbreiding en schertsend , schuiven genomen

in den zin van gaan of hopen in de houding van

iemand die iets voortschuift. Nader komen met eene

slepende beweging. || Daar komt die vervelende kerel

weer aanschuiven.

Afl. Aanschuiving.

AANSIJFELEN, onz. zw. ww., met zijn:

sijfelde aan , is aangesijfeld. Uit Sijfelen , fluiten

,

fr. siffter, en het bijw. Aan in den zin van nadering

(3i,'g). Van slangen gezegd. Sijfelend naderen, aan-

komen met een sissend of piepend geluid. Ook Aan-

schuifelen geheeten. || Verbeeld u onze ontzetting! daar

hoorden wij eene groote slang komen aansijfelen.

AANSJOKKEN, onz. zw. ww., met zijn:

sjokte aan, is aangesjokl. Uit Sjokken en het bijw.

Aan in den zin van nadering (34, g). Van dik en

lomp geschoeide personen , of dieren met zware pooten.

Met loggen of plompen tred naderen, met eene schok-

kende of stooteude beweging aankomen. || Daar kwam
hij op klompen aansjokken. Er kwam een beer aan-

sjokken. Een lompe boer kwam op een ouden kreu-

pelen knol aangesjokt.

Etyni. Dat sjokken (zie ald.) inderdaad niets an-

ders is dan eene verbasterde uitspraak van schokken,

blijkt ook bij deze samenstelling uit de omstandigheid,

dat men voorheen in denzelfden zin aanschokken

schreef.

Hy ruimt het evenwel, en komt te paard' aanschokken.

hooft , Mengelw. 725.

AANSJORBEN , bedr. zw. ww., met hebben

:

sjorde aan, heeft aangesjord. Uit Sjorren en het

bijw. Aan in den zin van toeneming (34,/). Scheeps-

term. Iets vaster sjorren, stijver vastbinden, door

het krachtig aantrekken der touwen, waarmede het

gebonden is ; van voorwerpen gezegd , die gesjord

,

d. i. met stevig aangehaalde touwen aan iets anders of

aan elkander gebonden zijn, met het doel om het

slingeren of heen en weder schuiven te voorkomen, of

om te maken, dat zij de minst mogelijke ruimte in-

nemen. || De boot (t. w. de op het dek gejilaalste

of boven het dek hangende boot) slingert nog; ge

moet ze wat aansjorren. Als die wolbalen nog wat

aangesjord worden , zal er voor de overige goederen

ruimte genoeg overblijven.

Afl. Aansjorring.

AANSJOUWEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn: sjouwde aan, heeft en is aange-

sjouwd. Uit Sjouwen en het bijw. Aan, beide in ver-

schillende opvattingen.

I) Bedr. Hulpw. hebben. Sjouwen in den zin van

iets zwaars dragen, en Aan in dien van bereiking

van eene plaatt (34, e). Van iets, dat wegens zijne

zwaarte of wegens de groote hoeveelheid moeilijk te

dragen of te vervoeren is. Het naar een doel brengen,

doorgaans door het te dragen , met het bijdenkbeeld

,

dat het aangevoerde gebruikt of bewerkt zal worden,

en dat het aanbrengen een moeilijk werk is of althans

als zoodanig beschouwd wordt; anders bezigt men
aanbrengen. Is het doel een persoon, dan kan deze

in den 3den nv . staan. || Eene zware vracht aansjou-

wen. Het is een vermoeiende arbeid , al die kisten

aan te sjouwen. De familie maakt weinig gebruik

van dien afgelegen koepel , omdat alle benoodigdheden

moeten aangesjouwd worden. Sjouw mij dien koffer

eens aan.

II) Onz. Hulpw. zijn. Sjouwen in den zin van

een moeilijk of lastig werk verrichten, en Aan in

dien van nadering (34, g). Sjouwend naderen, met

sterke krachtsinspanning aankomen , terwijl men een

zwaar pak draagt. Het gedragene wordt dan door met

aangeduid. || Met iets aansjouwen. De kleine kwam
met een zwaren statenbijbel aansjouwen.

— X anm. Met iets aansjouwen verschilt in wezen

eigenlijk niet van iets aansjouwen; doch in de onzij-

dige uitdrukking komt de moeilijkheid van het ver-

voeren sterker uit, terwijl daaraan niet het bijdenk-

beeld is verbonden, dat het aangevoerde bestemd is

om gebruikt of bewerkt te worden.

AANSLAAN , bedr. en onz. onreg. st. ww. der

4de kl
.
, met hebben en zijn : slaat aan , sloeg aan , heeft

en is aangeslagen. Uit Slaan en het bijw. Aan,

beide in verschillende opvattingen. Hd. anschlagen.

I. Bedrijvend , met hebben.

I) Slaan in den zin van treffen met de snel bewo-

gen hand of met een snel bewogen voorwerp , dat men
in de hand houdt, in welke opvatting de getroffen

persoon of zaak als het voorwerp der werking gedacht

wordt. Aan in den zin van aanraking (34, a). In

alle opvattingen met een levend wezen als onderwerp.

A) In eigenlijken zin.

1) In de muziek. Eene toets aanslaan , t. w. van

een instrument met klavier. Aan of op de toets slaan

,

met de onderstelling, dat daardoor een toon voortge-

bracht wordt. Eene snaar aanslaan, hetzij bij uil-

breiding van het vorige , eene snaar van het klavier

,

omdat de snaren door de toetsen in beweging worden

gebracht, hetzij de snaar van eene harp enz. ||
Gij

hebt daar eene verkeerde toets aangeslagen. — De snaa-

ren (van het klavier) nog al met accoorden aanslaande

,

Leev. 5, 264.

2) Van een paard, met verzwijging van het ge-

troffen voorwerp en dus schijnbaar onz. In den draf

met den toon van den achtervoet achter aan den hoef

of het hoefijzer van den voorvoet slaan; dezen onder

het loopen treffen of aanraken , hetgeen als een gebrek

wordt aangemerkt. || Dat paard slaat gedurig aan.

— l.iniii. Het bedoelde kan ook op eene andere

wijze opgevat en verklaard worden. Beschouwt men

den achterhoef als het verzwegen voorwerp, dan be-

teekent aanslaan het slaan of brengen van den ach-

terhoef aan of tegen den voorhoef, hetgeen trouwens

op hetzelfde neerkomt ; doch dan behoort de verklaring

onder II, A, 1).

3) Met een persoon als voorwerp. Aan iemand de

hand slaan , hem aantasten , aangrijpen , en daardoor

zijn recht als eigenaar (van een lijfeigene) doen gelden

of zich van hem meester maken. kil. invadere, oc-

cupare , manus injicere. Verg. Mnl. Wdb. op Aen-

slaen , 2). Thans verouderde beteekenis, doch die

ter verklaring der volgende opvattingen (B , 2 en 3)

verstrekt. || Volghens de hand-vesten van de Steden

van Holland, werden vrij alle Poorters jaer ende dag

binnen de Steden gewoont hebbende, zulcx dat nie-

mand de zelven als eigenen mag aenslaen ofte inwin-

nen, de groot , Inl. B. I, § 4.
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D« meestra dochten dit was recht en wel gesproken
,

En itemden ie «en te tUen , om voor Diten te smoocken

,

Nacr 's liuu gebrulck en wel

vondel 10 , 016.

B Orodn lijk.

1) Van een muziektoon of noot. Dien voortbrengen
door het tl* m aan of op eene toets van een kluner.
Eigenlijk -. teling van het ubjcct van
aanslaan in de Ut. A, li, daarop gegrond, dat de

toets denzelfden naam draaft al, de noot, die zij,

aangeslagen wordende, voortbrengt. || Sla eens even
Je C' aan. eigenlijk: sta de loeit aan, die C doel
hooren. — AU pue,je over Mama's klavier wandelt,

«laat het rast eenige nooten aan, Blank. 1 , 198.

Wat een lied kan doen behagen ,

Ia de toon

,

Ia de maat.
Waar die goed xijn aangeslagen , nu

bsstj, KorenU. '200.

Slaat hy \de dichter) den toon . uaar uw gevoel , wat te hoog aan.
DArrZBNbBRO, Ged. 107.

— Zegsw. Eenen (zekeren) loon aanslaan , door
woorden en vooral door stembuiging zekere gemoeds-
stemming openbaren; meestal in ongunstigen zin. Men
denke aan het Fransche spreekw. Ie ton fait la mu-
tigue. || Een hoogen toon aamlaan , door de tcijzt

van zijn spreken hooghartigheid aan den dag leggen.

Een barschen , bescheiden , fiereu , nederigen , teotachm
toon aanslaan. Hij sloeg een toon aan , die allen ver-
ontwaardigde. Gij slaat een te hoogen toon aan , en
neemt ieder tegen u in. E?n anderen toon aanslaan,
door de wijze van spreken laten merken, dat men
van itemming ver.inderd il. Al, ge slagen wilt

,

vriendje, zult ge een anderen toon moeten aanslaan.
Toen hij zag dat het mij ernst was , sloeg hij een an-
deren toon aan.

— Vroeger zeide men ook in dien zin Eene snaar
aanilaan

|| Ik weet, wat gy zult antwoorden...
En echter moet ik deeze snaar aanslaan {op deze

lot u spreken), Leer 5, !17.

2) Met een persoon als voorwerp. Iemand aan-
slaan, iemand tot zich nemen, aannemen, t. w. als

echtgenoot, dus Ten huwelijk nemen. Gemeenzame,
min of meer schertsende uitdrukking; overdrachtelijke

opvatting van de bet. A , 3 ). Eigenlijk was het oorspr.

de man, die eene vrouw aansloeg, maar bij uitbrei-

ding werd ook van de vrouw gezegd , dat zij een man
aansloeg . vooral sedert men aanslaan , omdat het de

tegenstelling van a/slaan scheen , onwillekeurig in den
zin van vrijwillig aannemen (fr. acceptef) begon op
te vatten. || Hij heeft daar een aardig weeuwtje aan-
geslagen' Het is iets, zoo'n wijfje aan te slaan'

—

Indien hy, zelf noch gchuwt. een' vrouw, die eenen
andren getrouwt had , aanalcegh , hoopt , Henr. d. Gr.
130 Zoo zy uit belang dien ryken Kokkert aanslaan?

!

Leev 1,1 Zou zy ooit , om den wil haarcr kinderen

,

hem hebben aangeslagen? 1, 89. Ik heb des eenige
'

voorwaarden, waarop ik zoude kunnen besluiten om
hem aan te slaan, 1 , 267. Zo dat, uw Zoon kan ik

niet aanslaan; wy zvn en blyven Neef en N'itrt, 2, 145.

o droeve en leide maer'
Mnn hali verworpt dit juck Dat pack Tilt mr te iwaer
Een' andren Mn te ilaen mijn vader laten varen.

vo.fDBL 4 , LM,

Mijn Moeder deed' my ttraex een heerelnck vermaen

,

Dat ick Tartsius , mijn Neve, touw aen-alaen .

Wser op lek icyde . met een klagelijck volherden

,

Dat lek veel liever wou een Klooster-Nonne werden.
brbdbrq . Oriasu 17

Al ftond ghy op de hooghste toren
. ghy »oud' n ellend niet

'over-sien
,

9ou ghy lalcken bock , daer ghy van onulagen sijt , weer an-tlaet

.

rosTB», T. r d SrS 41.

Want indien ik een van die wulpse dingen aensloeg, dan
[soume ataeu te vreesen , ent

nrriSKODI, Sr. FUtb. lot (serg. Hopm l

3 ) Van g< nlijk : aan iets de hand slaan
,

om het in bezit te nemen, volgens het oud-Germaan-
-che ri cht^irebruik, waarbij men door haudtasting of

-.ing zich als eigenaar deed gelden (manum in-

jicere; verg. Mul. H'<lb op Aiwain. l'
|

; doch
overdrachtelijk in 't algemeen genomen voor In bezit

nemen , in verschillende toepassingen.

a) Iits in bezit nemen, er beslag op leggen, hetzij

;

bij verbeurdverklaring, hetzij bij bekommering ter vol-

doening van -cbuld. Thans gewoonlijk in beslug nemen.

|| Eude mag den Heer het goed niet aenslaen sonder

vonnisse, de groot, Inl. b II, § 43 Aan 't ban-

nen , aan 't verbenrtmaaken der goederen , was geen

eindt. Tilbaar, ontilbaar, 't werd al aangeslaaghen

en . . . bekommert gehouden, hooft, Jf. H. 165. Om
't verzwyghen van enz. ... was hy gebannen ... en

al zyn' naave aangeslaaghen, 888.

b) Iets in bezit nemen, zich toeëigenen, aanvaar-

den; in 't algemeen. || Of hij de gewonnen som ook

vlug aausloeg' Hij slaat alles aan nat hij maar grijpen

en vangen kan. Zij wil den boedel van hare ouders

niet aanslaan, aanvaarden.

Misschien soo dencken sy de Koningin Gryaen
Te aetten af met Hst, om 't Rijck telfs aen te slaen.

brbdbro , Griane 49.

4) Van handelingen. Eigenlijk: de hand aan het

werk slaan, om het aan te vatten en een begin met
de uilvoering te maken. Bij uitbreiding in 't algemeen

voor: Iets aanvangen, beginnen, ondernemen. Bij kil.

„incipere, aggredi, inceplare." Thans verouderde be-

teekenis, doch waaruit ons aanslag (in de bet. 1 , 2, e)

te verklaren is. || Om vet tot verlossing der belee-

gherden aan te siaan, hooft, N. B. \il. Dat men
behoorde yet loflyx ... aan te slaan, 229. De vloot

bleef in zee, zonder yet aan te slaan, 1171. Endc
beeft al 't geene dat in 't Oost werdt aangeslaaghen

(parabantur) in handen van L. Vitellius gestelt, Tac.

155. — (Zie verder .V. H. 140, 300, 440, 642, 839,
902, 978).

't Is quaadt iet aan te slaan met nauwgezette lién.

HOOFT, G. v. Veu. in Mengclir. bl. 504.

- dat ick stont om uyt te gaen

,

Of ander saecken aen te slaen.

CATS 1 , 2S3.

— Bij uitbreiding ook met een object, in een ab-

stract znw. uit.'eJrukt, dat niet zoozeer eene handeling

te kennen geeft, als wel eene handelwijze, eene ge-

dragslijn, een levensregel, die eene reeks van hande-

lingen onderstelt; dus zooveel als Ter hand nemen,
aaunemen. || Dat hy . . . zoude ... de genaadigheit en

rechtvaardigbeit aanslaan (capesteret) , hooft, Tac. 185.

Ach ongheluckigh mensen' wat suldy nu beginnen
By dit ongodlyck volck , vol van verkeerde sinnen ?

Haer Godsdienst aenneslaen? verlooch'nen uwen Godt ï

BRBDBRO, St. Ridder 14.

II) Slaan in den zin van snel bewegen, waarbij het

bewogen voorwerp als object wordt gedacht. In de over-

drachtelijke opvattingen van deze betèekenis dient slaan

veelal om te kennen te geven, dat de bedoelde werking

met vlugheid, spoed of drift, of, ten gevolge daarvan,

inig zorg en nauwkeurigheid geschiedt.

A) Jan in den zin van aanraking (84, a).

1) Van stoffelijke dingen, in 't algemeen. Ze met

eene snelle beweging tegen een ander voorwerp aan

brengen , ze er tegen aan slaan , met verschillende

bedoelingen. || Aen -slaen de hand, admovere manum

,

kil. (overdrachtelijk voor aan iets beginnen). De
hant aenslaen, mettre la main & t'oeuvre, plant.
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Aen-slaen de boeijen, compedes injicere , kil. Slaet

deu sickel aen (aan het graan om het af te maaien),

want den ooghst is rijp geworden, Joel 3, 13.

In deze algemeene en letterlijke opvatting wordt
aanslaan thans alleen nog gezegd in de
— Veenderij. Van de aanstorten d. i. de dubbele

rijen overeind staande turven, die tegen het leger,

d. i. de vroeger met zorg in eene strekkende dubbele

rij gelegde turven, gestort of aangebracht worden,

om gezamenlijk bet slag (de benaming van den ge-

heelen stapel turven) te vormen. De aanstorten aan

het slag plaatsen , door den vecnkruiwagen (de slag-

kaar) op zijde te doen vallen , de turven te storten

,

en zoodoende rechtstandig tegen het leger aan te bren-

gen of aan te slaan. || Bij een dubbel leger worden
gewoonlijk zeven aanstorten aangeslagen. Hoeveel werk-

lieden bezigt gij voor het aanslaan?

2) In den krijgsdienst. Met verzwijging van het

voorwerp hand. Groeten, door de hand aan het hoofd-

deksel te brengen of te slaan. De persoon, dien men
op die wijze groet, wordt door het voorz. voor aan-

geduid. || De soldaat moet voor den officier aanslaan.

Die lomperd slaat nooit aan. Hij deed alsof hij den

luitenant niet zag, en sloeg niet aan.

B ) Aan in den zin van aanhechting (34 , b ) . Iets

met eene vlugge beweging aan iets anders vasthechten

;

t. w. van voorwerpen, die weder losgemaakt moeten
worden of althans niet lang bevestigd blijven. — Slaan

ziet hier op de vingheid en de mindere zorg, waar-

mede de vastmaking geschiedt. Zal iets duurzaam vast-

gehecht blijven, moet er daarom meer tijd en zorg

aan worden besteed, dan bezigt men andere uitdruk-

kingen, als aanbinden, aanhechten, aanknoopen enz.

|| De haken waren niet goed aangeslagen; het vat

viel onder het hijschen naar beneden. Daar het touw
niet goed aangeslagen was , ging het los.

Bepaaldelijk wordt aanslaan in deze opvatting ge-

bezigd als term in de

— Hengelvisscherij. Van het aas. Aan den hoek

hechten. || Ik k-rijg geen beet; ik zal eens een ver-

schen worm aanslaan.

Zoo slaat men aan een rieten hengel
Veeleer een worm aan dan een Engel

;

Gesteld, dat m' Englen krijgen kon.

Schoolm. 146.

— Scheepvaart. Be lijn aanslaan, de lijn eener

trekschuit aan den mast vastmaken. — De vlag aan-

slaan , vastmaken aan de lijn, waarmede zij geheschen

wordt. — De zeilen aanslaan , aanhechten ter plaatse

,

waar zij behooren te zijn om dienst te doen. || Mid-
lerwyl was men op de twee scheepen bezig met nieuwe

zeilen aan te slaan, brandt, De Ruiter 481 (verg. 204).— Weverij . Den ketting aanslaan , de voor den

ketting van een weefsel benoodigde draden in de ver-

eischte orde op het scheerraam bijeenleggen en gereed-

maken , ora op den kettiugboom te worden opgewonden.

Hetzelfde als den ketting scheren. || De ketting werd

in dertig gangen , ieder van veertig draden , aange-

slagen.

III) Slaan in den zin van herhaald kloppen.

A) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Door
het slaan, het inkloppen van spijkers, iets aan iets

anders vasthechten.

1) Van een stoffelijk voorwerp , dat werkelijk met
spijkers aangehecht wordt. || Een slot aan eene deur

aanslaan, vastspijkeren. Wanneer komt de timmerman
,

om de tochtlatten aan te slaan ? Zoodra het naambordje
gereed is, zal ik het laten aanslaan.

2 ) Van eene bekendmaking. Eigenlijk het bord

,

waarop zij vermeld staat, op eene openbare plaats

aanspijkeren of — slaan, zoodat zij door iedereen

kan gelezen worden. Bij uitbreiding echter wordt aan-

slaan ook gebezigd , wanneer de vasthechting op eene

andere wijze , met name door aanplakking
,

geschiedt.

|| Hij wil zijn huis verkoopen, en heeft reeds een

bordje aangeslagen , een bordje , waarop zijn voor-

nemen vermeld staat. — Ende heeft men een raadt-

slot in 't openbaar aangeslaagen , waar by enz., hooft ,

Tac. 200. In de gemeenten , binnen welke de verkoop

zal geschieden , zullen , ter plaatse daartoe bestemd

,

biljetten worden aangeslagen (aangeplakt) , houdende

enz. ... De biljetten worden bovendien aangeslagen

aan het buis van den geëxecuteerde, W.v. B. Regisv.

a. 464. Het aanslaan der biljetten moet geschieden

na het sluiten van het proces-verbaal, a. 465. In

een gedrukt of ongedrukt geschrift , dat aangeslagen

,

verkocht of verspreid is geworden, W. v. Strafr.

a. 367.

3) Met verwisseling van object. Van gebouwen, lan-

derijen enz. Te koop of te huur aanbieden. Eigenlijk:

door het aanslaan eener bekendmaking zijn voorne-

men te kennen geven om de bedoelde bezitting te ver-

koopen of te verhuren.
|
Hij wil de stad verlaten,

en heeft zijn huis reeds aangeslagen.

Want de maaklaar in kaas is op reis naar de maan

,

En van middag nog slaan

Wy beeren Zijn Edeles boeltjen aan.

Schoolm. 50.

4) Den prijs van iets bepalen en bekendmaken,
oorspr. door het aanslaan of ophangen eener prijs-

courant of door bet aanslaan of aanhechten van een

prijsbriefje aan het voorwerp ; maar bij uitbreiding

in 't algemeen voor Den prijs schatten en opgeven.

In het Hd. is anschlagen in dezen zin, voor het

schatten of taxeeren van koopwaren of andere zaken

,

eene zeer gewone uitdrukking, als b. v. Ich habe es

fiir zehn thaler angeschlagen ; ich schlage meinen

schaden auf hundert thaler an ; das ist viel zu hoch

angeschlagen (adelung, Wtb. 1, 358 vlg., grimm
,

D. Wtb. 1 , 443). In onze taal echter is het woord
in deze eigenlijke beteekenis verouderd , en alleen nog
maar in gebruik gebleven in overdrachtelijke opvat-

ting, of, in ruimeren zin, op personen toegepast.

a) In overdrachtelijke opvatting. Van onstoffelijke

dingen (handelingen, hoedanigheden enz.). Ze op eene

zekere waarde schatten. Vooral in de uitdrukking Iets

hoog aanslaan , er eene hooge waarde aan toekennen.

|| Hij slaat zijne diensten hoog aan. Men heeft de ta-

lenten van dezen dichter veel te hoog aangeslagen.

b) Bij uitbreiding, met een persoon als voorwerp.

Iemand schatten , taxeeren , t. w. in de belasting. Het
aandeel schatten of begrooten , dat door iemand in de

belasting moet worden betaald, en hem voor dat be-

drag als schuldenaar aanschrijven. || Iemand hoog,

laag, voor zekere som enz. aanslaan. Voor hoeveel

zijt gij in het personeel aangeslagen? Men heeft mijn

buurman veel te laag aangeslagen. — Zij , die ver-

meenen mogten niet overeenkomstig hunne gedane aan-

gifte te zijn aangeslagen. De ondergeteekende verwit-

' tigt u, dat gij op het kohier der grondbelasting zijt

aangeslagen als volgt: enz. (gewone kennisgeving in

de aanslagbiljetten). De hoogst aangeslagenen in de

Rijks directe belastingen, Grondw. a. 78.

— Het voorwerp kan ook de benaming zijn van

een onroerend goed, dat eenen persoon als eigenaar

vertegenwoordigt. |] De belaste bunders worden niet

naar hunne volle grootte volgens het kadaster aange-

slagen, o. de vries, Zeew. en Wat. v. N. H. 523.

De lagere of drooggemaakte landen wordeu op het

kohier van de Raaksmaat op des polders eigen naam
aangeslagen, 527.
— Ook in zaken van armbedeeling wordt aanslaan

in den zin van schatten gebezigd. Het aandeel schat-

ten , dat iemand in de bedeeling behoort te ontvan-
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gen, en hem dat bedrag toekennen. || Voor hoeveel

is dat gezin in de bedccliug aangeslagen ? Die arme

weduwe i> voor vier brooden aangeslagen.

B) Aan in deu ziu van bereiking van eene plaat»

(34, e). Weversterm. Deu pas ingeschoten inslagdraad

door de bewegiug van het blad of de kam , die aan

de heen en weder gaande lade bevestigd is , voort

-

schuiven of voortdrijven , totdat hij aan is, d. i. aan

den voorafgaande^ draad behoorlijk aansluit. || Het

goed aanslaan der draden wordt zeer bevorderd door

de lade tenigszius schuins te doen afhangen. Eene

zware lade is voor 't goed aanslaan veelal een hoofd-

vereischte. In sommige gevallen moet twee- of meer-

malen op iederen inslag worden aangeslagen.

C) Aan iu den zin van toeneming (34, j). Door

slaan of kloppen iets vaster aan- of dieper indrijven.

|| Sla dien bout nog wat aan, dieper in. De spieën

moeten nog wat aangeslagen worden. — Hoe de

jonge baas ... de hoepels aansloeg , dat het door de

buurt klonk, Blank. 1, 64.

II. Onzedig, met hebben en zijn.

I) Slaan iu den eigenlijken zin (hedr. I), hetzij

wederkcerig opgevat als zich slaan, hetzij met ver-

zwijgiug van het object (een toon of geluid).

A) Aan in den zin van aanraking (34, a). Hulpw.
nebben.

1) Eigenlijk. Van voorwerpen, die bij aanraking of

beweging een geluid van zich geven , als klokken

,

schellen, piano's enz. Dit zich zelf eeu toou geven,

t. k. zonder aanraking van raensehenhanden , maar
door eene trilling of andere toevallige oorzaken, als

't ware zich zelf aanslaan. || De aardbeving deed

de klokken aanslaan. Bij dien schok sloegen alle klok-

ken en schellen aan. Hij galmde dat vers met zoo

luide stem uit, dat de piano aansloeg.

Vreett voor den Wecker niet
j hy sal sich niet verslapen

,

Maer aenslaen.

HCYOENS 2 , 50.

2) Overdrachtelijk. Van levende wegens.

a ) Van sommige vogels. Eventjes zingen ; eigenlijk

:

eenen toon aanslaan, in tegenstelling van doorslaan.

|| De nachtegaal slaat aan.

b) bij uitbreiding, vau bonden. Eventjes blaffen, een

kort geblaf aanheffen. || Bij dat geraas sloegen de hou-

deu in de buurt aan. De hond heeft aangeslagen; zou

er onraad zijn ?

— In het bijzonder, als j'achtterm. Een zacht blaf-

fend geluid geven bij het bespeuren of ouder het ver-

volgen van wild. || De hond sloeg aan, en ik zag een

haas wegsnellen. Pas op, de hond heeft aangeslagen.

— Aan m. De laatstgcmelde bctcekenis (b) laat zich

op de hier voorgedragen wijze voldoende verklaren.

Voor beginnen te zingen (of te spreken) was umi
aenslaen zeer gebruikelijk (zie Mnl. Wdb., bet. 4),
en die beteekenis leeft nog heden , waar het woord van

vogels gezegd wordt (zie boven, a). Zij was buiten

twijfel ontstaan uit het aanslaan vau een toon of,

eigenlijk gezegd, van de toetsen of snaren van een

muziek-instrument. Bij uitbreiding kon zij licht op
het geluid geven of blaffen van honden worden toege-

past. Doch er is eene andere uitlegging, die zeer de

aandacht verdient. Aanslaan is boven (bedr. I, A , :(
i

vermeld iu den zin van aantasten, aangrijpen. Men
kon dus op de jacht zeggen: de honden slaan het

wild aan , voor tasten het aan of zitten het achterna
om het aan te grijpen. Kortheid-halve kon men zich

vergenoegen met te zeggen: de honden slaan aan.

De jagers , die de honden , als die in 't boscb liepen

,

niet zagen , werden dat aanslaan gewaar doordien zij

de honden hoorden blaffen , en zoo kon het woord

van lieverlede gebezigd worden om niet meer het aan-

tasten of najagen , maar het waarschuwend blaffen

,

en — weder bij tijdsverloop — niet alleen het geblaf

achter het wild , maar elk waarschuwend geblaf aan

te duiden. Zie v. lennep op vondel 10, 61C. Mocht
deze verklaring de ware zijn , dan zou deze beteekenis

niet hier onder I, A) gerangschikt, maar afzonderlijk

geplaatst moeten worden, ais de overdracht van bedr.

I, A, 3).

B) Aan in den zin van aanvang of begin (34, >).

Hulpw. hebben. Van eene klok. Beginnen te slaan.

Juist sloeg, beneden in 't gehucht,

De kerkklok aan met schel gerucht.

mkyeh, Boekan. 138.

II ) Slaan in den zin van zich met grooter of

geringer snelheid bewegen; de wederkcerigc opvatting

van de bedr. bet. snel bewegen (bedr. II).

A) Aan iu deu zin van aanraking (34, a). Hulpw.
hebben. Van voorwerpen, die zich bewegen. Onder

de beweging met iets anders in aanraking komen.

a) In de krijgskunde. Van een afgeschoten projectiel

(kogels enz.) In de vlucht met een horizontaal voor-

werp iu aanraking komen , er even tegen aan slaan

;

fr. ricocher.
|

De kogel sloeg 20 el verder aan,

dan men verwachtte. De kogel heeft aangeslagen , voor-

dat hij de schijf bereikte.

b) In het stoomwezeu. Van kleppen. Bij het sluiten

aan iets slaan , tegen de zitting of den rand slaan

,

die bestemd is om eene dichte sluiting te bevorderen

;

die aanraken, er tegen stuiten. || Die klep sluit

zich moeilijk en slaat niet aan , sluit zich nooit zoover

zij moet.

B) Aan in den zin vau aanhechting (34, b). Hulpw.

zijn.

1 ) Van stoffen , die in eene hetzij druipende , hetzij

veerkrachtige vloeistof (als water, lucht) aanwezig

zijn. Zich vasthechten aan de oppervlakte van iets,

er zich op nederzetten. Verg. Nederslaan, dat in ge-

lijken ziu gebezigd wordt. || De kleurstof, in het

vocht aanwezig, sloeg aan de wanden der kolf aan.

H-t water doet (in stoomketels) veel ketelsteen aan-

staan. De rook slaat overal aan.

2) Uitbreiding der vorige beteekenis, door ver-

wisseling van subject. Verg. bij Aan korsten, 2) en

bij Aanloupen, onz. 11, 1, c en 2). Van vaste

lichamen. Zich overdekken met stoffen, die aanwezig

zijn in eene vloeistof, welke hunne oppervlakte aan-

raakt; die stoffen aan zich doen aanslaan. De uit-

drukking is vooral in het stoomwezen in gebruik ; in

de gewone samenleving zegt men veelal beslaan. || Om
het aanslaan van den bodem en de wanden (van den

ketel) te voorkomen , is het noodig , den stoom van

tijd tot tijd af te blazen. De ketel was weinig aange-

slageu. Als de ketels sterk aangeslagen zijn, worden

zij licht lek.

3) Van hoornen of heesters, die verplant zijn.

Zich aan den grond vast slaan ; zich met de wortels

in de nieuwe aarde vasthechten , er voedende sappen

uit trekken , en vandaar Opnieuw beginnen te groeien

,

waarvoor men ook wel vatten zegt. || De den slaat

niet aan, wanneer hij zonder kluit wordt verplant.

Die eik wil niet aanslaan. De meeste boomen in de

nieuwe laan zijn goed aangeslagen. Gewillig aanslaan,

gemakkelijk vatten.

Afï. Aanslag. Bij HOOFT ook aanslager voor de-

geen die iets onderneemt (N. II. 249;, en aamlaning

voor inbeslagneming (N. H. 1020), met behoud van

de » der onbepaalde wijs, ter vermijding van den

hiatus , aU in herziening en voldoening.

SanieiiHt. Aanslagbiljet (l«e art), -kom, -raam,

-rooster , -steen , -stoel.
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AANSLAG, znw. m., mv. -slagen. Van Jan-

slaan. Over den vorm des woord9, zie bij Slag. Hd.

anschlag.

I) Abstract. De daad van aanslaan. Het aanslaan,

in verschillende beteekenis9en.

1) Aanslaan in den zin van op iets slaan (bedr.

I, A, 1). In de muziek. Het aanslaan van eene toets

op het klavier; doch altijd in gewijzigde opvat-

ting, t. w.

a) Van den kunstenaar gezegd. Ue eigenaardige wijze

van de toetsen op het klavier aan te slaan en daar-

door de vereischte tonen voort te brengen. || Die

pianist heeft een goeden , een zuiveren aanslag.

b) Van het speeltuig gezegd. De graad van licht-

heid en veerkracht, waarmede zich de toetsen laten

aanslaan. || Die piano heeft een goeden, een gemak-

kelijken aanslag.

2) Aanslaan in den zin van beginnen, onderne-

men (bedr. I, B, 4).

a) Het begin, de aanvang eener zaak. In deze op-

vatting weinig meer in gebruik.
|

Ik kwam juist op

den aanslag, bij het begin der zaak, W£IL.

b) Datgene wat iemand begint of onderneemt, de

onderneming. Voorheen in het algemeen gebezigd , in

goeden zoowel als in kwaden zin. || Hope . . . baent

den wegh tot uyt-voeringhe van groote aenslagen, de

brune, Bank. 2, 263.

't Is wel een groot vermaeck gijn aenslag uyt te voeren

,

Daer nijders besig zijn en op uw saken loeren;

Maer hy vint soeter vreugd die in gerustheyt leeft

,

En in het aertsch bedrijf geen aenslag meer en heeft.

CATS 2 , 334.

Thans echter 19 het woord in dezen zin uitsluitend

in gebruik in de bepaalde opvatting van

:

c) In het geheim beraamd plan of voornemen tot het

uitvoeren ceuer gevaarlijke onderneming, gericht tegen

een persoon of eene zaak, welke door het voorz. op

of tegen wordt aangeduid.

— In het krijgswezen. In het geheim beraamd plan

om zich van een gewichtig puut onverwachts meester

te maken of den vijand te verrassen. || De aanslag op

Venlo mislukte. — Om alle ernstige aanslagen van

de zijde des vijands, indien niet te verijdelen, ten

minste geruimen tijd te verschuiven, v. d. palm,
Gedenksclir. 30.

— Buiten den oorlog, waarin men het recht heeft

zijnen vijand te beuadeelen , staat aanslag altijd in

ongunstige opvatting, met het bijdenkbeeld van on-

recht en verraad. || Een aanslag op iemands leven,

op iemands eer. Een aanslag op de vrijheid , tegen

den staat, tegen de republiek. Een snoode , verrader-

lijke , boosaardige aanslag. Eenen aanslag ontwerpen

,

smeden, uitvoeren. De aanslag gelukte, mislukte, werd

ontdekt, verhinderd, verraden, uitgesteld. — Ik stel

haar in veiligheid tegen de snoode aanslagen van ligt-

missen, die in haars vaders huis den vryen toegang

hebben, Blank. 3, 71. Nooit zien wy met zulk eene

bitterheid op nyd ... en helsche booze aanslagen

,

Leev. 1 , Yoorr. II. Om heimelijk hunne gevaarlijke

aanslagen te smeden, stijl, Opk. 109. Om op de

uitvoering der hagcbelijkste aanslagen met eigene oogen

toe te zien, 113. Maurits, die, ... door de menig-

vuldige tegen hem gesmede aanslagen , opvliegend en

achterdochtig geworden was, v. lennep, Bom. 2, 271.

Rampzalige uitvlucht, en zoo stout een aanslag waard!
DA COSTA 1 , 123.

3) Aanslaan in den zin van iets tegen iets aan

slaan (bedr. II, A, 1). Van de uitdrukking het ge-

weer aanslaan, die hier te lande niet meer in ge-

bruik is, maar bekend in het hd. das gewehr an-

schlagen , eigenlijk an den backen schlagen , fr. coucher

en joue, dus: met eene vlugge beweging tegen de

wang of aan den schouder brengen, vlug aanleggen

(adelung, Wtb. 1, 358, grimm, B. Wtb. 1,442).

Aanslag , hiervan afgeleid , beteekent dus het aanleg-

gen , het brengen van het geweer in de richting,

waarin het moet afgevuurd worden. Doch het woord

is alleen gebruikelijk in de zegswijzen:

— In den aanslag liggen , het geweer in dezelfde

richting houden , waarin het bij 't afschieten geplaatst

was. || Na het afvuren moet de schutter nog een

oogenblik in den aanslag blijven liggen.

— Op den aanslag schieten, het geweer aan den

schouder brengen en bijna op hetzelfde oogenblik af-

vuren ; in tegenstelling van lang aanleggen en mikken.

|| Een jager schiet meestal op den aanslag.

'k Schiet hoenders in de vlucht, en op den aanslag, Jan!

Gy enkel in den zit, en legt een half uur an.

BEETS, Korenbl. 196.

4) Aanslaan in den zin van aanplakken (bedr. III,

A, 2). Het aanslaan, het aanplakken eener bekend-

making; meer gewoonlijk aanplakking geheeten. || De

aanslag of aanplakking der af kondigingen zal gedaan

worden: 1°. Buiten aan het huis van den schul-

denaar, enz., W. v. B. Regtsv. a. 517.

5 ) Aanslaan in den zin van schatten (bedr. III ,

A, 4, b). Eigenlijk: de schatting in zake van belas-

ting; maar bij uitbreiding genomen voor Het bedrag

der som, waarvoor iemand is aangeslagen. || Hoe hoog

is uw aanslag in de grondbelasting V — Wanneer de aan-

slag ƒ 20 te boven gaat. Voortdurende aanzuivering

der op den aanslag vervallende termijnen. Ue aanslagen

in de personeele belasting . . . zijn invorderbaar in tien

gelijke termijnen. Indien de aanklagen slechts over één

kwartaal loopen, enz. (gewone formules in de aan-

slagbiljetten voor de personeele belasting).

ü ) Aanslaan in den zin van aankloppen , aandrij-

ven (bedr. III, B). Weversterm. Het aanslaan of

aandrijven van den pas ingeschoten inslagdraad, zoodat

hij aan den voorgaanden komt te sluiten.
|
De sterkte

van den aanslag wordt gewijz.gd door de lade zachter

of sterker aan te halen. Het weven met dubbelen aan-

slag (het gebruiken eener wisseltade , bij het weven

van stoffen met blokken of ruiten van verschillende

kleur).

7 ) Aanslaan in den zin van tegen iets aan slaan,

raken (onz. II, A).

a) Van afgeschoten kogels enz. Het in aanraking

komen met een horizontaal voorwerp. ||
Indien het

projectiel bij den eersten aanslag blijft liggen. De
kogel maakte twee aanslagen op den walgang Bij het

afvuren maakte de kogel eenen aanslag, raakte in de

ziel van het geschut tegen den wand aan.

b) Van de golven der zee. Het slaan of klotsen

tegen een vast voorwerp ; inzonderheid van het aan-

houdend golfgeklots gezegd. || Die rots is ondermijnd

door den aanslag der zee. Aanwas van land door den

grond , dien de aanslag der zee aanvoert.

II) Concreet, in verschillende opvattingen, hetzij

als de plaats, waar iets wordt aangeslagen of aan-

slaat , hetzij als het voorwerp van aanslaan, hetzij

als het gewrocht of uitwerksel van aamlaan.

A ) De plaats , waar iets wordt aangeslagen of aan-

slaat.

1) Aanslaan in den zin van aanhechten (bedr. II , B).

De plaats, waar de jaaglijn aau de trekschuit gehecht

wordt; wel te onderscheiden van aanlegplaats , de

plaats , waar de schuit aanlegt en vanwaar zij afvaart.

De aanlegplaats kan tevens de aanslag zijn, doch

wordt in dit geval niet zoo genoemd ; aanslag onder-

stelt altijd, dat men van de aanlegplaats tot daartoe

verplicht is te boonien. || Ik wil niet binnen de stad,

maar buiten aan den aanslag in de schuit stappen.
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2) Aantlaan in den zin van tegen iets liaan , raken

(..nz. Il , A

ui Van afgeschoten kogels en». De plaats, waar

een afgeschoten kogel den grond of eenig ander hori-

zontaal voorwerp raakt. || IX- afstand van den mond
van het geschut tot aan den eersten aanslag.

6) In de bouwkunde. Het gedeelte van den stijl en

van den dorpel, waartegen eene deur aanslaat en in

den gesloten stand steunt. || Binnendeuren sim'

woonlijk in kozijnen, in welker bijlen en bovendorpels

uj eenen aanslag van 1 a 2 duim bekomen. De sluis-

deur heeft tien duim unslag. Hij dubbele deuren D

de beide vleugels eenen aanslag op elkander hebben.

c) By stoomwerkUiiL'en. Het deel van eene klep of

Tan een ander stuk , dat tegen iets anders aanslaat ; of

wel het deel , waartegen iels aanslaat , en waardoor de

beweging gestuit wordt. || De klep drukte nut te weinig

gewicht op haren aanslag, om den stoom geheel af te

slluteu.

d) Bij verschillende werktuigen, die bestemd zijn

om langs den vlakken kant van een te bewerken voor-

werp gelegd of voortgeseboven te worden , als linialen

,

winkelhaken, kruishouten, rifcsijzers, sommige schaven

en zagen, enz. De uitstekende rand van het werktuig,

waarmede men bet tegen den kunt Tan het voorwerp
aanslaat of doet steunen , om bij de bewerking iu de

juiste richting te blijven. || Bandschaveu hebben, tot

regeling der breedte, een verplaatsbaren aanslag. Een
veerploeg bestaat uit twee gedeelten , het schaaf blok

en den .lid -lag Het vlak van den aanslag, dat langs

het hout schuurt.

B) Het voorwerp van aanslaan, in den zin van
aanhechten (bcdr. II, B). In de zeilmakerij. De
lengte van het zeildoek, die gewoonlijk op eenmaal

door den zeilmaker op de bank kan bewerkt worden;

eigenlijk de lengte van het aangeslagen gedeelte. || Bij

h' t .mjdeu van liet zeil worden de aanslagen, langs

i van elk kleed, door den baas aangetcekend. De
aanslag is gewoonlijk ongeveer 1,5 el.

C) Het gewrocht of uitwerksel van aanslaan, in

den zin van zich vasthechten, aanzetten (onz. II,

B, 1). De stof of korst, die aangeslagen is, die

zich aan de oppervlakte van een voorwerp heeft vast-

gezet. Ven. Aankorstisg, 2). || Den aansla

eenen ketel afkrabben. Een geweer van den aanslag

reinigen, van het tuil dat zich door het schieten m
het geweer heeft vastgezet.

Manieast. Aanslagbeitel, -biljet (2<le art.) ; Kogel-

aanslag (iu de bet I, 7,4 en II, A,2, a), moord-
aanslag (in de bet. I, 2, e).

AANSLAGBEITEL , inw. m., mv. -beitels.

fit Beitel en Aanslag in de bet. II, A, 2, *).

Soort van beitel zonder hecht, aan de beide uiteinden

naar den tegeuovergotcldcu kant omgebogen

,

zoo dat de eene snede iu de richting der lengte van

het gereedschap, de andere overdwars geplaatst is;

dienende tot het uitsteken van hout op plaaUcn, die

men, bij gebrek aan ruimte, met den gewonen beitel

niet kan bereiken. Aldus genoemd, omdat deze soort

van beitel hoofdzakelijk , bij het aanbrengen van sluit-

werk, iu de aanslagen van deuren , ramen, schuifladen

enz. gebezigd wordt. Ook Kruisbeitel geheeten, omdat
de beide sneden te zamen een kruis vormen.

AANSLAGBILJET, znw. onz., mv. -biljet-

ten. Uit Biljet, hier in ruimeren zin genomen en

ook op grootere papieren toegepast, en Aanslaan in

den zin van aanplakken (bedr. III, A, 2 en 8) II •'-

zelfde als het meer gewone Aanplakbiljet (zie ald.),

doch meer bepaaldelijk gebezigd van die aanplakbil-

jetten , waarin de verkoop van in beslag genomene
onroerende goederen wordt aangekondigd. || Veertien

dagen nadat de aanplakking der aanslag-biljetten tot

verkoop van in beslag genomene onroerende goederen . .

.

zal hebben plaats gehad, W. r. B. Regtsv. a. 82

(verg. a. 84). De aanslag-biljetten zullen inhouden:

plaats, den dag enz., a. 615. Een exemplaar

van het gedrukte aanslag -biljet zal worden bcteekend

aan den persoon , tegen wien het beslag gedaan is

,

a. 516. — Verg. a -i' 14, 166 ene., waarin herhaaldelijk

van het aanslaan der biljetten gesproken wordt.

AANSLAGBILJET, znw. onz., mv. -biljet-

ten. Vit Biljet en Aanslag in den zin van schat-

ting ( 1 , 5 ), en dus een ander woord dan het voor-

gaande. Biljet , w aarin de aanslag ter zake van belasting

wordt bekendgemaakt; gedrukte kennisgeving van den

ontvanger aan den belastingschuldige , houdende opgave

van het bedrag , waarvuor hij in de belasting is aan-

geslagen. || Aanslagbiljet voor de personeels belasting.

Zijn de aanslagbiljetten al rondgebracht? Men is bezig

de aanslagbiljetten in te vullen. Het oorspronkelijk

aanslagbiljet wordt kosteloos afgegeven.

AANSLAGKOM, znw. vr., mv. -kommen.

Uit Kom eu Aanslaan in den zin van tegen iets slaan ,

raken (onz. II, A, b). Verg. Aanslag , II, A, 2, c).

Bij stoomwerktuigen. Kom in eenc buis of kleppen-

kast , waartegen eene elastieke klep , bij het openen

,

aanslaat en stuit.

AANSLAGRAAM , znw. onz., mv. -ramen.

Uit Raam en Aanslaan in den zin van tegen iets

slaan, raken (onz. II, A, b). Verg. Aanslag, II,

A, 2, c). Bij stoomwerktuigen. Kaam in eenen cylinder,

waartegen eene of meer kleppen bij het openen aanslaan

en stuiten , dienende om te voorkomen , dat zij zich te

ver openen.

AANSLAGROOSTER , znw. m., mv. -roos-

ters. Uit Roosier en Aanslaan iu dcu zin van tegen

iets slaan, raken (onz. Il , A, b). Verg. Aanslag,
II, A, 2, c). Bij stoomwerktuigen. Rooster, in de

opening onder eene elastieke klep aangebracht , om
het doorbuigen der klep (die er tegen aanslaat en

steunt) te beletten.

AANSLAGSTEEN, znw. iu., mv. -steenen.

Uit Steen en Aanslaan iu den zin van tegen iets

slaan, raken ^onz. II, Ay Verg. Aanslag, II,

A, 2, b). In de bouwkunde. In den grond bevestigde

steen , waartegen eene poortdeur of een hek bij het

dichtdoen aanslaat, en waarin de grendel sluit

AANSLAGSTOEL, znw. m., mv. -doelen.

Uit Stoel en Aanslaan in den zin van tegen iets slaan

,

raken (onz. II, A, b). Verg. Aanslag, II. A.

2, c). In de werktuigkunde. Stuk van een werktuig,

bij eenc klepofeenig ander bewegend deel aangebracht,

waartegen dit deel onder de beweging aanslaat, en

dienende om de beweging te stuiten.

AANSLAPPEN , onz zw wTT., met zijn

:

slapte aan, is aangeslapt. Uit Slappen en het bijw

.

Aan in den zin van toeneming (84,/). Van iets,

dat reeds min of meer slap is. Slapper worden, in

slapheid toenemen. Thans alleen in gemeenzamen stijl.

1) Eigenlijk, van stoiTelijkc voorwerpen. De veer-

kracht verliezen De veer is in weinige dagen zoo

aangeslapt, dat zij nu in het geheel niet meer werkt.

Zijne beenen beginnen zoo aan te slappen, dat hij

spoedig niet meer zal kunnen staan.— Dat de zenuwe

sijnes geldts , tsedert den aenvanck onser oorlogen

,

merckelijcken is aengeslapt, hooft, Briev. 1, 20.

li. u-den slappen aan ten slaap', en hel gezichte

Wordt van een' yi'ren vaak verovert.

HOOPT, 6'. r. Vtlz. in Mengelw. bl. 514.

2) Overdrachtelijk. Vau werkzaamheden, middelen

van b.staan, of andere zaken. Afnemen, verminderen,

al slapper worden. || Het werk (de nering) is den ge-

heelen zomer al slap geweest ; nu de winter komt

,

slapt het meer en meer aan.
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AANSLEEPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

sleepte aan, heeft aangesleept. Uit het bedr. Sleepen,

over den grund voorttrekken, en het bijw. Aan in

verschillende opvattingen. Hd. anschleifen (grimm
,

D. Wtb. 1, 444).

A) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e).

1 ) Eigenlijk. Van stoffelijke voorwerpen.

a) In letterlijken zin. Iets sleepen, over den grond

voorttrekken , tot aan eene bepaalde plaats ; of wel

door middel van eene slede aanvoeren. Het causatief

van aanslepen, als 't ware doen aanslepen. || Sleep

de koffers aan , die gewogen moeten worden , sleep ze

naar de balans of de bascule. Ik zal dat heele boeltje

op eens laten aansleepen, bestel den sleeper maar.

b) Bij uitbreiding. Door dragen aan eene bepaalde

plaats brengen ; aandragen. — Daar alleen zeer zware

of groote voorwerpen gesleept worden , dient aanslee-

pen in deze opvatting om te kennen te geven, dat

het aandragen een zwaar of lastig werk is of althans

als zoodanig beschouwd wordt. || Hij nam de kleinere

boeken voor zijn aandeel, mij liet hij de zware folian-

ten aansleepen. Al het benoodigde water moest met
emmers aangesleept worden.
— Syn. Zie Aanbrengen, I, 1).

2) Overdrachtelijk. Van onstoffelijke dingen, als

gezegden, aan- of opmerkingen enz. Iets voor den

dag brengen, bij iets te berde of te pas brengen, er

mede aankomen ; altijd met het bijdenkbeeld , dat het

,

gelijk men zegt, er met de haren bijgesleept wordt.

|| Hij sleept bij alles een dozijn spreekwoorden en ge-

meenplaatsen aan. — Spotternijen, die er altoos uit

uwen hoek , bij gebrek . . . aan goede redeneeringen

,

worden aangesleept, Wildsch. 1, 35. Diverteerde hy
my nog maar met zyne ten onpas aangesleepte ge-

leerdheid! Leev. 2, 148.
— Aanm. Wanneer men het moeilijke of lastige

van het sleepen of dragen van stoffelijke dingen,

of het onaangename en vervelende van het gedurig te

pas brengen van sommige gezegden, bijzonder wil

doen uitkomen , dan voegt men aan aansleepen het

ww. komen toe en geeft aan de constructie den onzijd.

vorm, door het voorwerp niet in den eigenlijken 4<*en

nv. te vermelden , maar in eene bepaling met het

voorz. met. || Daar komt het lieve kind met vaders

kamerjapon en pantoffels aansleepen. Komt ge niet

weer mtt eene anecdote aansleepen?

B) Aan in den zin van voortgang (34, j). Zich

haasten met sleepen of voorttrekken. || Sleep wat

harder aan, al de koffers moeten binnenj een kwartier

opgeladen zijn.

Afl. Aansleeping.

AANSLENTEREN, onz. zw. ww.,met«>:
slenterde aan, is aangeslenterd. De uitspraak en spel-

ling aanslenderen , die men hier en daar aantreft, is

hoogd. en met ons taaieigen in strijd. Uit Slenteren

en het bijw. Aan in den zin van nadering (34, g).

Hd. anschlendern (grimm , D. Wtb. 1 , 444). Slen-

terend naderen , langzaam aankomen , en wel zóó dat

men blijkbaar geen haast maakt, en telkens van de

richting afwijkt of blijft stilstaan , om naar het een of

ander te kijken. || Wie zijn die jongelui, die daar

komen aanslenteren? Zoo, komt ge daar ^eindelijk aan-

geslenterd ?

AANSLEPEN, onz. zw. ww., met zijn:

sleepte aan , is aangesleept. Uit het onz. Slepen , over

den grond schuivend voortgaan , en het bijw. Aan in

den zin van nadering (34, g). Hd. anschleppen. Sle-

pend of sleepvoetend naderen; van iemand die uit

zwakte of traagheid zijne voeten niet genoeg oplicht,

en zoodoende a'.s 't ware zich over den grond sleept;

of wel van iemand wiens kleed hem nasleept. || Bleek

en afgemat kwam de zieke aanslepen, en zonk terstond

op een stoel neder. Daar komt die luiaard weer aan-
slepen. — Dan komt er weldra een oude matrone . .

.

aansleepen, Wildsch. 5, 108.

AANSLEUREN, bedr. en onz. zw. ww., met
hebben en zijn: sleurde aan, heeft en is aangesleurd.

Uit Sleuren en het bijw. Aan in verschillende op-
vattingen.

I ) Bedr. Aan in den zin van bereiking van eene
plaats (34, e). Hulpw. hebben. Van zaken of van
personen, hier als zaken beschouwd. Sleurend voort-

bewegen tot aan eene plaats , ruw of achteloos ergens

heen sleepen ; met het bijdenkbeeld , dat het vervoer

niet op die wijze behoorde te geschieden. || Men gaat

daar ruw met het goed der reizigers te werk; de kof-

fers worden niet aangedragen, maar aangesleurd. De
martelpaal stond opgericht, een troep wilden sleurde

een slachtoffer aan.

II ) Onz. — 1) Aan in den zin van nadering (34 ,g).

Hulpw. zijn. Sleurend naderen, als 't ware zich zelven

voortsleuren ; met slependen en achteloozen tred lang-

zaam aankomen. || Hij heeft nooit de minste haast;

daar komt hij weer aansleuren.

2 ) Aan iu den zin van bereiking van het doel (34 , e).

Hulpw. hebben.

a) Van werkingen. Langzameu voortgang hebben,
als 't ware zich voortsleuren of voortsleepen ; slepend

voortgaan , aanhouden , duren , eer zij aüoopen ; met
het bijdenkbeeld, dat dit door achteloosheid geschiedt.

||
Het werk sleurde lang aan. Dat zal nog een ge-

ruimen tijd zoo blijven aansleuren.

b) Als onpersoonlijk ww. gebezigd, wanneer bet on-

derwerp , door het onbepaalde het aangeduid , uit bet

volgende moet worden opgemaakt. Duren, in de op-

vatting van uitblijven , niet geschieden , gezegd van
werkingen, die geeneu duur hebben, maar in e'én tijd-

punt geschieden. Het ziet dan niet op den duur der

werking, maar op dien der tijdruimte, die tot aan

de werking verloopen moet. Verg. Aandragen onz.

en Aanhuuden onz. III, 3). || Het sleurt lang aan,

duurt lang (eer het gebeurt), doordien men geen haast

maakt. Hel zal nog wel wat aansleuren, eer die zaak

in orde is. Hoe lang heeft dat nu al aangesleurd?

AANSLIBBEN, onz. zw. ww., ook als onpers.

gebruikt, met zijn: slibde aan, is aangeslibd. Uit

slibben , eene afleiding van slib , doch buiten sa-

menstelling niet in gebruik , en het bijw. Aan in den

zin van bereiking van eene plaats , met het bijdenk-

beeld van aanhechting (34, e en b). Van vasten grond.

Door slibben, door het bezinken en zich nederzetten

van slib, aan eene plaats ontstaan of grooter wor-
den; door slib zich vormen of uitbreiden,

j
Aangeslibd

land. Gij staat hier op aangeslibdcn grond. Deze ge-

heele uitgestrektheid lands is binnen betrekkelijk korten

tijd aangeslibd. De oever slibt sterk aan.

— Wanneer de zich vormende vaste grond slechts

onbepaald door hetvoornw. het wordt aangeduid, krijgt

aanslibben den vorm van een onpers. ww. || Het slibt

hier sterk aan; als dat zoo voortgaat, wordt de rivier

onbevaarbaar. Slibt het hier ook al aan?
Syn. Aanslibben, Aanslijken, Aanspoelen, Aan-

wassen. Zie bij Aanspoeling.
Afl. Aanslibbing.

AANSLIBBING, znw. vr., mv. -slibbingen.

Van Aanslibben.

1) Abstract. De werking van aanslibben , het aan-

slibben ; de vorming van vasten grond , door het zich

nederzetten van slib. || Men trachtte door het leggen

van kribben de aanslibbing te bevorderen. De aanslib-

bing had plaats, waar men ze niet verlangde

2) Concreet. Het gewrocht van aanslibben; de

aangeslibde grond , het land dat op de zee of op eene
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rivier gewonnen wordt, door de slib, die de B

van hel wal De goh i icteivij ' tel

Bilt i- ;>biug.

•Jya. /n &AK8P01 mnu.
AANSLIBSEL, auw. onz, mv. -sliiseh. Vau

Aanslibben met lief achlerv. >'•' in den zin van ge-

Groudj door nanslibbeu ontstaan. Hetzelfde

itiing 2 j, doch met

minach I
Verg 1anspoelsii> 2). Uit „aan-

slibsel der b men Nederland heette, beets,
Aan mijne landt. 11.

AANSLIJKEN, oui. iw. mr., uok als unpers.

gebruikt, met rijn\ tlijkie aan, is aangeslijkt Uit

slijken iding van j/i/X-, doch buiten samen-

stelling niet in gebruik, en bet bij". Jan in den zin

van t>trrrilt,; plaats, met let bijdenkbeeld

van aanhechting (34, e en }). Van slijklagcn en

weeleen grond, die later in vasten budem verai

kan. Door slijten, duor het bezinken en zich neder-

zetten vau .-lijk , aan eene plaats ontstaan of grooter

worden . duor slijk zich vormen of uitbreiden. || De
bank . die voor il ii uitloop van het groote riool in

de rivier aansljjkt. liet wordt tijd het aanslijken in

de haven te verminderen; zij zou verstijken en geheel

oubruikbaar worden.

— Wanneer de zieli vormende slijklaag. slechts on-

bepaald door het voomw. het wordt aangeduid, krijgt

aatutijhen den vorm vau een onpers. ww. || Het slijkt

hier sterk aan ; het wordt uoodig daar maatregelen

tegen te nemen.

Sya. Zie bij Aanspoi
Afl. Aanslijking.

AANSLIJKING, zuw. vr., mv. -slijkingen.

Van Aanslijpen.

1) Abstract. De werking vau aanslijken , bet aanshj-

keu ; ilr vorming vin -lij klagen door het zich nederzetten

vanslyk. || De aanslijking vermindert bier, doch neemt
ui- toe. — Groote en kleine eilanden, en door

aanslijking d platen, B. W. a. G41.

- i Concre rocht van aanslijken; eigenlijk

de slijklaag, die zich door liet bezinken vau slijk heeft

gevormd ; doch bij uitbreiding ook gezegd van den

1 aanboren bodem, allengs door uitdroging

uit aangeglijkte slijklagcn ontstaan, ü Het opruimen der

tanslyking in de haven /al aanbesteed worden. Al die

landerijen zijn niets dan aanslijkingen. — De aanslij-

kiiiL'en en aanwassen, welke natuurlijk, langzamerhand
en ongemerkt , aan de landen , bij een loopend water

ii, worden aanspoelingen genaamd,
h ir „ e

Byw. Zie Aanspoi i.ino.

AANSLIJMEN, onz. zw. wvv., met zijn:

slijmde aan, is aangeslijmd. Uit slijmen, eeue aflei-

ding van slijm , doch buiten samenstelling niet in ge-

bruik, en het bijw. Aan in den zin van aanhechting
(3-1, ii. Slijm staat hier voor hetgeen meer bepaald

Kruitslijm heet (zie ald.) , d. i. het kleverige vuil

dat bij de ontbranding der lading in de ziel van het

geschut of den loop Van Int geweer achterblijft. Aan-
slijmen

, van de ziel of den loop van vuurwapens ge-

zegd , is dus Met zulk vuil bedekt norden , vuil worden
door de aiu kruitslijm. || Het geweer moet
schoongemaakt worden: de loop is geheel aangeslijmd.

Afl. Aanslijming.

AANSLIJMING, zuw. vr., mv. -slijmingen.

Van Aanüijmen. .

1 ) De werking vau aanslijmen. liet vuil worden
(van de ziel of den loop van vuurwapens) door de

aanzetting van kruitslijm.
|| Is er geen middel ora de

aan-lijming der stukken (geschut) te voorkomen?
2) Het gewrocht van aamlijmen. Het vuil, dat

zich door aanslijining in de ziel of den loop van vuur-

I.

wapens heefl vastgezet . bet aangezette kruitslijm. || Als

de aanalyming niet wordt weggenomen, zal bet stuk

p ledig onbi oikbaax zijn.

AANSLIJPEN, bnlr. si. ww der .V 1 - kl„

met heiien : sleep aan . slepen aan , heeft aangesle-

pen. Uit Si> bijw. Aan in verschillend

vattingen. lid. anschleifen , doch in andere beteekenis.

1) Aan in den zin van bereiking van den verrichten

toestand (34,/). Door slijpen de vereisebte Bcherpte

geven of hergeven, t. w. aan een geslepen werktuig,

dat nog niet scherp of spits genoeg is, of dat weder

bot of stomp is geworden. || Ge kunt den | ia

niet gebruiken; de punten zijn te stomp, ge mi

laten aanslijpen. Die vlijm is veel te bot, ze moet eerst

aangeslepen winden.

2) Aan in den zin van voortgang (34, /). Met ver-

EW^jging vau liet voorwerp, en dus schijnbaar onz. Spoed

maken met slijpen. || Slijp wat harder aun ; al de

messen moeten vóór den middag gereed zijn.

All. Aanslijping.

AANSLÏNGEREN, bedr. en onz. zw. ww
,

met heiien en zijn : slingerde aan, heeft en is aan-

geslingerd. Uit Slingeren en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen.

I ) Bedr* Aan in den zin van richting naar het

doel ('Si, h). llulpw. heiien. Slingerend toewerpen,

of met een slingereuden zwaai aanreiken ; hetzelfde als

Toeslingeren -. zie ald. || Hij wist hem het uiteinde

van het touw behendig aau te slingeren.

II) Onz. Aan in \^\\ zin van nadering (34, g).

llulpw. zijn. Mitigerend naderen, met onzekeren , heen

en weder v. rang aankomen; meest van be-

schonkencn gezegd. || Daar komen twee dronken ma-

trozen aansliugereH {of — aangeslingerd).

AANSLOrFEN, onz. zw. ww., met zijn:

slofte aan, is aangesloft. Uit Sloffen en het bijw.

Aan in dm zin van nadering (34, g). Eigenlijk van

iemand , die sloffen of muilen aanheeft : Sloffend naderen
;

aankomen , terwijl men ouder het gaan de hielen zijner

sloffen of muilen over den groud sleept; bij uitbreiding,

onverschillig welk schoeisel men aanheeft: Met lang-

zauicn tred en sleepvoetend aankomen. || Herinnert gij

u nog, hoe die Japanneezen daar kwamen aausloffen

(of— aangesloft)? Ik schelde aan, en na een poosje

wachten hoorde ik de oude meid aausloffen.

AANSLUIKEN, bedr. st. ww. der Gde kl.,

met heiien: slook aan, sloken aan, heeft aangesto-

ken. Uit Sluiken, in den zin van smokkelen, en Aan
in dien van tereiking van eene plaats (34, e). Van

waren , waarvan men bij den aanvoer inkomende of

andere rechten verschuldigd is. Ze stuikende aanvoeren ;

ter sluik of heimelijk aanbrengen , zonder de daarvan

verschuldigde belasting te betalen. || In die haven werd

vroeger veel thee en jenever aangestoken.

AANSLUIPEN, onz. st. ww. der 6de kl.,

met zijn: sloop aan, slopen aan, is aangeslepen. Uit

Sluipen en het bijw. Aan in den zin van nadering

(84, g). Hd. anschliefen (grimm, D. Wti. 1,444).

Sluipend naderen ; stil of bedektelijk naderkomcu , meestal

om niet opgemerkt te worden. || Daar komt de kat

aansluipeu. Wie komt daar in het kreupelhout aangc-

?

Eer de beevende ouderdom

,

Ilie al stil op wolle schoenen
Aensluipt , onze jeugt verbyt.

POOT I , 17*.

De boichgoftn sluipen op den klank

Bedeesd en luistrend aan.
HIMi 1, fit.

Hu mikt, in grebbe en struik vtrucholen;

Door punwoudidonker sluipt hij aan

stariko 3, 181.

11

i ia

.
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AANSLUITEN, bedr., wederk. en on/, st.

ww. der 6de kl., met //ebben en «y»; s/flö£ (zie//)

aan , sloten ( zich ) aan , //?«ƒ< ( zich ) aangesloten en

is aangesloten. Uit Sluiten en het bijw. ^7» in ver-

schillende opvattingen. Hd. anschlieszen. Het woord

schijnt, althans in de meest gewone opvattingen, van

jongere dagteekening en naar het lloogd. gevolgd te zijn.

Noch bij plant, of kil., noch zelfs bij weiland of

siegenbeek staat het aangeteekend , bij halma al-

leen in de bet. bedr. 2). Doch liet is geheel zuiver ge-

vormd en als eeue wezenlijke aanwinst te beschouwen.

I. Bedrijvend* met hebben.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Iets

zoodanig aan iets anders doen sluiten, dat het zouder

eenige tusschenruinite daarmede verbonden is. || Bij

de concessie is de vergunning verleend , om den weg
aan den rijksspoorweg aan te sluiten. — In 18 53

heeft men nog 29 bunders . . . aan de Braak aange-

sloten en mede ingedijkt, g. de vries, Zeew. en

Wat. v. N. II. 459.

2 ) Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34, j). Iets vaster doen sluiten, het nader bij een an-

der voorwerp brengen , zoodat er geene tusschenruinite

meer overblijft. || Gij moet die ééue plank nog wat

aansluiten . Dit deel zit los , en moet beter aangesloten

worden.

I. Wederkeei-ig, met hebben.

Aan in den zin van aanhechting ( 34 , b ).

1 ) Eigenlijk. Van personen. Zich dicht bij iemand

voegen, zich in zijne onmiddellijke nabijheid houden;

zich als 't ware aau bem sluiten of vastmaken , om in

zijn gezelschap te blijven. De persoon of het gezel-

schap, waarbij men zich voegt, wordt door het voorz.

aan of bij aangeduid ; aan geeft nog nauwere veree-

niging te kennen dan bij. || Zich aan of bij iemand

aausluiten. Wij hebben plan een reisje te maken; wilt

gij u bij 0113 aansluiten ? Alles stroomde de pourt uit

;

wij sloten ons bij den voorsten troep aan. Uit hoog-

achting voor den overledene sloten velen zich aau de

lijkstaatsie aau.

2) Overdrachtelijk.

a ) Van personen. Zich bij iemand voegen als aan-

hanger of bondgenoot, zijne partij kiezen, zijne zijde

houden.
|
Zich nauw aan iemand aansluiten. Hij sluit

zich altijd aan den grooten hoop aan. -Hij had zich

in alle omstandigheden aan den ongelukkigen vorst

aangesloten. Zich aan de bovendrijvende partij aanslui-

ten. — Dat men , bij den strijd der partijen , zich bij

de slechtste partij aansluit, knoop, Waterloo 19.

— Bij persoonsverbeelding kunnen de personen , aan

wie men zich aansluit, ook vervangen worden door

het beginsel of de richting, die zij als partij verte-

genwoordigen .
1

1 Indien men beweerde , dat Göthe zich

aan het klassieke aansloot, GEEL, Brachenf. 26. Zoo-

dat zich hier of daar afzonderlijke klassen van wig-

chelaars vormden , en zoo digt mogelijk aan de gods-

dienst zich aansloten , Ond. en Phant. 293.

b) Van levenlooze voorwerpen. Zóó met iets ver-

bonden zijn, dat zij daarmede, zouder eenige af-

scheiding, een welsluitend geheel uitmaken. Met het

voorz. aan. \\ Het punt, waar de straatweg zich aan

den dijk aansluit. — De kade . . . volgt dien boezem
eerst noord- en dan westwaarts, om zich te Birks-
horn aan te sluiten aau den Stroeterdijk , o. DE vries,
Zeew. en Wat. v. N. H. 500. Eene kade, die zich

aan weerszijden aan het Heilooérdijkje aansluit, 273.
Aan den regiervleugel zijns legers sloteu zich de kan-

tonnementen aan van het Tweede Legerkorps , bos-
scha, Lev. v. W. II, 267.

e) Bij uitbreiding, van abstracte begrippen. Zóó
met iets verbonden zijn of er bij passen , dat zij

daarmede, zonder eenige tegenstrijdigheid, een goed
geheel uitmaken. Met het voorz. aan. || Men moet
zorg dragen , dat het middelbaar onderwijs zich be-

hoorlijk aan het lagere aausluitc. — Er moet nog
bijkomen , dat het onderwerp zich aansluite en passé

in den stand der wetenschap, geel, Ond. en

Phant. 260.

III. Onzedig, met zijn.

Sluiten in de wederkeerige opvatting van zich slui-

ten, en Aan in den zin van aanhechting (34, b).

Hetzelfde als zich aansluiten , doch alleen van leven -

looze voorwerpen gezegd (verg. wederk., 2, 4). Aan
een ander voorwerp sluiteu of passen ; er zoo aange-

voegd zijn of kunnen worden, dat er volstrekt geene

tusschenruinite overblijft. Met het voorz. aan , of ook

wel met tegen.
|| Een der losse bladen van deze uit-

trektafel sluit niet aan (aan een ander blad). Maak,
dat deze plank beter aansluit. Het punt, waar de

straatweg aan den dijk aansluit. — Kaden, die met
hare beide einden aan den ringdijk aansluiten , g. de
vries, Zeew. en Wat. v. N. H. 79. Een zeedijk ,

die. . . aan de zeewering onder beheer van bet dijks-

bestnur aansluit, 637. Paalwerken, die de haven aau

de zeezijde omgeven en tegen de overige paalregels van

het eiland aansluiten, 642.

Afl. Aansluiting.

AANSLUITING, zuw. vr., mv. -sluitingen.

Van Aansluiten.

1 ) Abstract. De daad van aansluiten , het aau-

sluiten.

a) Het aansluiten als bedr. ww. (I, 1). Het zoo-

danig verbinden van een voorwerp niet een ander

,

dat het daaraan zonder eenige tiisschenrnimte komt
te sluiten. || Maatregelen tot aansluiting van den Hol-

laudscheu spoorweg aan den Rijnspoorweg.

b) Het (zich) aansluiten als wederk. ww. (11,1).
Het zich aansluiten van personen aan andereu; de

vereeniging met anderen , met wie men gezameulijk

wenscht te handelen. Inzonderheid in gebruik
— In bet krijgswezeu (te land en ter zee).

«) De vereeniging van troepen of schepen, van

legers of vloten, tot samenwerking. || Door deze be-

weging wist hij de aansluiting der beide legers te ver-

hinderen. Vergeefs trachtte hij de aansluiting der

Fransche en Eugelsche vloten te voorkomen. — Maat-

regelen tot aansluiting van het leger aan het Pruissi-

sche waren hem niet voorgeschreven, bosscha, Lev.

v. W. II, 268.

[i ) Het nader bij elkander komeu van de afdeelin-

gen vau een leger , of van de schepen eeuer vloot

,

om zich in linie van bataille te plaatsen. || De aan-

sluiting der gelederen. De aansluiting van de bodems

der voorhoede.

— laiiin. Vau schepen is thans Opsluiting meer in

gebruik.

c) Het aansluiten als onz. ww. (III). Het ver-

eenigd zijn van een voorwerp met een ander, t. w.

zóó dat het daaraan zonder tusschenruinite sluit. ||
Het

punt vau aansluiting, waar de deelen aan elkander

sluiten. Alles was zoo ruw en slordig bewerkt , dat

eeue volkomene aansluiting der deelen ondenkbaar was.

De aansluiting van deze kade aan den ringdijk is eerst

onlangs tot stand gebracht. De behoorlijke aansluitiug

van verschillende spoortreinen.

2 ) Concreet. Het punt , waar de aansluitiug vau

twee of meer voorwerpen plaats heeft ; de plaats , waar

zij aau elkander sluiteu. Vooral van wegen en dijken

gezegd. Ook Aansluitingsplaats en -punt geheeten.

|| Bij de aansluiting van dit pad aan den straatweg
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staat een handwijzer. De verschillende aansluitingen der

dijken in Noord-Holland. — Bij de noordelijke aan-

sluiting des polders aan den zeedijk, G. de vries,

Zeeio. en Wat. v. N. H. 220. Van evcngemelde aan-

sluiting af tot aan het gehucht Krabbendam , 374.

Sauiensl . Aansluitingsphats , -punt.

AANSLTTITINGSPLAATS , znw. vr., mv.

-plaatsen. Uit Aansluiting en Plaats. De plaats , waar

twee of meer voorwerpen ( wegen , dijken enz.) aan

elkander sluiten; ook kortweg Aansluit'in / geheeten:

zie ald. 2). || De aansluitingsplaats (van den Ouden-
dijk en den zeedijk) is bij den zuidwestelijken hoek

van de Rietkoog , g. de vries, Zeew. en Wat. v.

N. H. 375.

AANSLUITINGSPUNT , znw. ouz., mv.
-pnnten. Uit Aansluiting en Punt. Het punt, waai-

de aansluiting van twee of meer voorwerpen plaats

heeft : ook Punt van aansluiting of kortweg Aanslui-

ting geheeten: zie ald. 2). || De weg zou tot aan de

trekvaart doorloopen , docli men kon het over 't aan-

sluitingspunt niet eens worden.

AANSMACHTEN , bedr. zw. ww., met heb-

ben: smachtte aan, heeft aangesmachl. Uit Smachten

en het bijw. Aan in den zin van richting naar het

doel (Si, h). Dichterlijke uitdrukking , naar het schijnt

,

door feitii ontworpen , althans meermalen door hem
gebezigd, voor Smachtend aanzien (iemand), of Met
smachtend vcrlaugen uitzien naar (iets).

Dees , aan zijn' hals gekneld, maar zwijmende op zijn' schoot,

Smacht, stervend reeds, hem aan : „Ach ! Vader, geef mij brood!"
Oden en Gei. 4, 134.

Vergeefs smacht ik dien wellust aan. 4, 43.

Hij smacht haar (de rus/ j hijgende aan , waar zorg zijn heil ver-

blindt.

Ouderdom 49.

AANSMEDEN, bedr. zw. ww., met hebben:

smeedde aan , heeft aangesmeed. Uit Smeden en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen. Hd. anschmieden.

1 ) Aan in den zin van aanhechting ( 34 , b ).

a) Een stuk ijzer door de bewerking met den hamer

,

die wellen heet, aan een ander stuk ijzer va&tsmeden.

|| De knop is van dien pompzwengel afgebroken, laat

hem weder aansmeden. Het aangesmede stuk laat los.

è) Een ijzeren voorwerp, door het aaneensmeden of

-wellen van twee zijner deelen , vasthechten of doen

sluiten aan iets anders, dat niet van ijzer behoeft te

wezen , maar een voorwerp van elke andere stof , of

zelfs een levend wezen kan zijn, in welk geval het

eigenlijke aansmeden (l, a) aan het voorwerp zelf

niet kan plaats hebben. Het voorwerp, waaraan het

ijzer vastgehecht wordt, staat in de betrekking van
den 3den nv. || De boeien worden den galeiboeven

doorgaans aangesmeed, d.i. de ringen of banden wor-
den toegesmeed, en de boeien zoodoende door smeden
aan het lichaam vastgehecht.

Lig daar dan, boei! mij aangesmeed!
STARING 1 , 23.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Met
verzwijging van het voorwerp , en dus schijnbaar onz.

Spoed maken met smeden. || Jongens, smeedt wat
aan; hel werk moet van daag af.

Afl. Aansmeding (in de bet. 1).

AANSMELTEN, bedr. st. ww. der l»te kl.,

met hebben: smolt aan, heeft aangesmolten. Uit Smel-
ten en het bijw. Aan in den zin van aanhechting

(34, b). Hd. anschmelzen. Een voorwerp (van week
metaal) aan een ander verbinden door de in bijna

vloeibaren staat gebrachte uiteinden op elkander te leggen

en aaneen te hechten. || Die looden pijp is niet meer
bruikbaar; het aangesmolten gedeelte laat weder los.

Afl. Aansmelting.

AANSMEREN, bedr. zw. ww., met hebben :

smeerde aan, heeft aangesmeerd. Uit Smeren en het

bijw. Aan in verschillende opvattingen. Hd. anschmieren.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b).

a) Eigenlijk. Van weeke, kleverige stoffen. Ze aan
iets doen hechten door ze over de oppervlakte te smeren
of te strijken. || Eer ge dezen muur wit, moet ge het

aangesmeerde vuil zorgvuldig afkrabben.— Metselaarsterm. De pannen of hei dak (dat

uit pannen bestaat) aansmeren, de los liggende pannen
door het tusschenin smeren van kalk aaneenhechten.

|| Laat ge het dak van uw nieuwe huis niet aansme-

ren? Ze zijn al bezig met de pannen aan te smeren.

b) Figuurlijk. Met een persoon in den 3den nv.

Iemand iets aansmeren (van eigendommen en koop-
waren ) , het hem door overmatig aanprijzen of door

andere bedrieglijke handelingen verkoopen; altijd met

het denkbeeld , dat de kooper bedrogen wordt , omdat
het verkochte te duur is of den kooper niet dienen

kan. Het onaangename gevoel, dat het aankleven van

iets smerigs verwekt, en de moeilijkheid om er zich

van te ontdoen, maken het woord uitnemend geschikt

om het hatelijke der handeling te doen uitkomen. Omge-
keerd zegt men van het koopen van iets dat aangesmeerd

wordt, dat men er aan blijft hangen, welk woord in

eigenlijken zin ook van kleven aan iets wordt gebezigd.

Verg. Aanplakken 2). || Iemand iets duur aan-

smeren. Hij heeft hem dat huis veel te duur aange-

smeerd. Wie heeft u dat kreupele paard aangesmeerd?

Hij hoopt zijnen buurman , die niets aan muziek

doet, zijne oude piano aan te smeren. — Om onzen

vriend . . . een koppel andere paarden aan te smeeren

,

V. effen, Speet. 1, 54. 't Is waar, ze smeeren ze

me duurtjes an, 4, 159. Om eene waarheid, die ik

gaarne in eigendom bezat, moet ik een heele kaag-

schuit vol rommeling er by koopen , die men des , om
ze my aan te smeeren, in eéne hoop opgeeft, Blank. 3, 6.

2 ) Aan in den zin van aanvulling van het ont-

brekende (34, f). Van een voorwerp dat gesmeerd

is. Het ontbrekende of beschadigde smeersel aanvullen ,

en daardoor het voorwerp in goeden staat brengen of

herstellen. || Laat dien gepleisterden muur toch aan-

smeren; er zijn heele stukken kalk van afgevallen.

3) Aan in den zin van voortgang (34, /). Met
verzwijging van het voorwerp , en dus schijnbaar onz.

Spoed maken met iets te smeren. || Laten we wat

aansmeren , anders zijn de boterhammen niet klaar

als het volk van het veld komt.

Afl. Aansmering (in de bet. 1 en 2).

AANSMETJLEN, odz. zw. ww., met zijn:

smeulde aan, is aangesmeuld. Uit Smeulen en Aan , als

bijw. van toestand , in den zin van aan het branden

(28 , e ). Van voorwerpen , die aan het smeulen zijn. Al

sterker en sterker smeulen en daardoor vlam vatten. ||
De

turf op den haard was ongemerkt aangesmeuld , zoodat

er nu een helder vuurtje brandde.

AANSMIJTEN, bedr. st. ww. der 5de kl.,

met hebben : smeet aan , smeten aan , heeft aange-

smeten. Uit Smijten en het bijw. Aan in verschillende

opvattingen. Hd. anschmeiszen.

1) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e), of van richting naar eene plaats (34, h).

Iets smijten in de richting naar een punt , of zóó dat

het dat punt bereikt.
1

1 De lichaamen der paarden , ter

zelver plekke aangesmeeten ( aan 't strand geworpen )

,

hooft , Tac. 46.

het zy ghy dezen stroom

Gekozen hebt ,

Of aengesmeten wiert , door storm en wint verlegen.

VONDEL 8, 406.

— Met een persoon in den 3<ien nv . Iemand iets

aansmijten, het door smijten onder zijn bereik bren-
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gen, het hem toesniijteu. || Och, smijt mij dat touw

eens aan. De schipper smeet hem uit de schuit de

kooien aan; hij lei ze op den kruiwagen.

2) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Met

een persoon in den 3den nv. Iets op iemand smijten

of werpen, zoodat het aan hem blijft kleven. ||
De

ondeugende jongen vermaakte zich niet den voorbij-

gangers klitten aan te smijten.

3) Aan, als bijw. van toestand, iu den zin van

aan het lichaam (28, a). Van kleedereu en lijfsie-

raden. Ze zich als 't ware aan het lijf werpen, dus

Haastig en slordig aandoeu of aantrekken. Gemeenzame

uitdrukking. || Hij had nauwelijks den tijd zijne bo-

veukleederen aan te smijten. Kom, smijt gauw je

jas aan.

'k Heb toen in aller ijl mijn goed maar aangesmeeten.

de lannoï, Dichlk. W. 00.

AANSNAUWEN , bedr. zw. ww., met hel-

len: snauwde aan, heeft aangesnauwd. Over de spel-

ling zie bij Snauwen. Uit Snauwen en het bijw.

Aan in den zin van richting naar hel doel (34, //).
j

In de richting van iemand snauwen ; hem snauwend ,
!

op norschen toon en kortaf, toespreken. ||
Wat heb

ik misdreven, dat ge mij zoo aausnauwt?

AANSNEDE, ook aansnee, znw. vr., niv.

-sneden {-sneeën). Van Aansnijden. Houtzagersterm

,

van zagen gezegd, die in een schninschcn stand ge-

plaatst zijn. De afstand tusschen de twee door den

bovensten en ondersten zaagtand getrokken loodlijnen

;

de voorsprong van den bovensten tand vóór den on-

dersten. || Uit de diepte der snee en de leugte van

deu ophaal volgt van zelf, hoeveel aansneê aan de

zaag gegeven worden moet, of wel in welke mate men

haar schuin ( overhaugend ) dient in te spanneu , kuy-

PER, Technol. 1, G84.

AANSNELLEN, ouz. zw. ww., met zijn:

snelde aan, is aangesneld. Uit Snellen en het bijw.

Aan in den zin van nadering (34, g). Met snelheid

naderen, ijlings aankomen. Het woord onderstelt eeue

opzettelijke haudeling, en wordt dus gewoonlijk alleen

van menschen — of, bij uitbreiding, vau paarden —
gezegd. || Er kwamen wel eenige liedeu ter hulpe

aansnellen , maar het was te laat. — Dan zie ik . . . myn
dartid rypaardje vrolyk heröm springen , of op niyne

stem aau het hek trappelende aansnellen, Leev. 1 , 399.

Talrijke en strijdbare benden , die van alle zijden tot

onze hulp aansnellen, v. d. palm, Red. 2, 168.

Inmiddels was een schaar van Hoplièn aangesneld.

V. MERKEN, GerJH. 216.

Snelt aan, snelt aau! De feestklok bomt
In Haarlems muren. Nadert , komt

!

TOLLENS 0* , 145.

snelt aau van zuid en noord ' betreedt den heilgen drempel

!

spandaw 4, 17(1.

Hy snelde op mijn gejammer aan.

V. LBNNBP, Poet. 7, 88.

Wat wil die aanval, dolle scharen?

Op! wakk're vrienden! aangesneld! 9, 288.

— Bij dichterlijke persoonsverbeelding ook van na-

tuurkrachten gezegd , of van afgetrokken begrippen

,

die een persoon vertegenwoordigen.

Hem , niet te temmen , noch te teuglen
,

Vulturnus , vreeshjk aangesneld.

D. J. v. lennbf , Ged. 179.

Snelt , ontroerde golven , aan

!

TER HAAR, Ged. 1, 153.

Voor bijstand , aangesneld by snerpende oudrensmart.

DA COSTA 3 ,
21.

AANSNIJDEN, bedr. st. ww. der 5de kl.,

met hellen : sneed aan , sneden aan , heeft aange-

sneden. Uit Snijden en het bijw. Aan iu verschillende

opvattingen. Hd. anschneiden.

1) Aau in deu zin vau aanvang of begin (34, i).

Iets beginnen te snijden, de eerste snede er in doen.

|| Een brood, een koek, een gebak, een stuk vleesch

aansnijden. Willeu wij dat kaasje eens aansuijden? Een

aangesneden meloen , waarvan reeds een stuk is af-

gesneden.

Ik zou u 't beste lam vereeren

,

Het vetste dat ik had.

'k Zou, als gij 't aansneedt, mij versteken

En gluren door een haag.

tollens 7, 10 vlg.

2) Aan in deu zin vau voortgang (34, /). Met

verzwijging van het voorwerp, en dus schijnbaar ouz.

Spoed maken met snijden. || Ge moet wat aansnijden ,

om al die booneu van daag nog klaar te krijgen.

Al'l. Aansnede , aansnijding (in de bet. 1).

AANSNOEREN , bedr. zw. ww., met hebben .

snoerde aan, heeft aangesnoerd. Uit Snoeren en het

bijw. Aan, beidein verschillende opvattingen. Hd. »»-

schniiren.

I) Snoereti in deu zin vau met een snoer binden.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Vau

kleedingstukken , wapenrusting enz., die eng aau het

lijf sluiten of daaraan bevestigd zijn. Ze een ander of

zich zelven aan het lijf snoeren, met ée'n of meer

snoeren vastmaken. Is de persoon, aan wiens lijf het

kleedingstuk enz. gesnoerd wordt, een ander dan het

subject, dan staat hij in den 3den nv., het kleeding-

stuk in den 4den. I 3 die persoon daarentegen het subject

zelf, dan laat men den 3den nv. van het wederk.

voornw. (zich, u, enz.) weg, als men niet den persoon ,

maar het kleedingstuk op den voorgrond stelt,
||
Iemand

( zich ) het harnas aansnoeren. De schermmeester snoerde

zijn borstlap aan en deed het masker voor.

2) Aan in den zin van toeneming (34,/). .Van

iets dat met een snoer bevestigd is. Vaster snoereu,

nauwer toesnoeren. || Gij moet uw korset niet zoo

stijf aansnoeren. Snoer uw borstlap beter aan; hij zal

anders verschuiven.

II) Snoeren in den zin van aan een moer rijgen.

Aan iu den zin van aanhechting (34, l). Aan een

snoer vastmaken. Eigenlijk hetzelfde wat reeds door

snoeren alleen wordt uitgedrukt; doch aansnoeren stelt

de aanhechting op den voorgrond.

a) Eigenlijk. Van doorboorde voorwerpen, als kra-

len, paarlen enz. Met een snoer, door de opening ge-

stoken, ze aan elkander verbinden en zoodoende tot

eene reeks vereenigen; aan een snoer rijgen. ||
Paarleu

aansnoeren. Daar liggen al uwe kralen op den grond

verstrooid; raap ze op en snoer ze weder aan.

— Sjh. Zie Aanrijgen 1).

I) Figuurlijk. Meteen persoon als voorwerp. Iemaud

tot het voorstaan zijner belangen overhalen , tot zijn

volgeling maken ; met het bijdenkbeeld , dat men zich

eene partij zoekt te vormen of gevormd heeft, die als

door een snoer bijeengehouden wordt. Van het welsla-

gen der poging zegt men iemand aan zijn snoer krij-

gen of heiben. || Iemand aansnoeren. Hij heeft er weer

een aangesnoerd. Mij zal hij niet aansnoeren; ik door-

grond zijne bedoeling. Hij had een grooten hoop aan-

gesuoerd, en meende de meerderheid te hebben.

xviide e. Voorheen werd aansnoeren in dezeu

zin meer eigenlijk opgevat voor Iemand aan 't lijntje

krijgen , om zich op die wijze van hem meester te maken.

Hoe dickwils wort een maeght van Boschgoön aengesnoeri,

Mishandelt, en gesleurt in duistere speloncken!

VONDEL 5, 615,

waar het nagenoeg met aangeklampt , aangerand gelijk-

staat.

Afl. Aansnoering.

AANSNORREN, onz. zw. ww„ met zijn:

snorde aan, is aangesnord. Uit Snorren en het bgw.
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Jan in den zin van nadering (34 , g ). Hd. anschmtrren

,

doch in verschillende opvatting. Van alles, wat bij

eene snelle beweging een snorrend geluid maakt. Zoo-

wel van personen , van insecten , werptuigen
,

pijlen

,

kogels enz., als van rijtuigen en — hij overdracht

—

van de personen die daarin rijden. Snel en met een

snorrend geluid naderen , in snorrende vaart aankomen.

|| Daar komt een troep schaatsenrijders aansnorren.

Daar kwam een steen aangesnord, die hem doodelijk

trof. Ik hoor een rijtuig, daar komen ze aansnorren.

Het gezelschap kwam in een licht wagentje aangesnord.

Als nyvre hyën, die op 't versch ontloken kruid,
Op teedre planten, met een dommelend geluid
Aansnorren door de lucht.

DE marre, Batavia 1Ö8.

Laat vrij de poorten kraken ;

Ue brandpijl , talloos aangesnord
,

Het steile dak doen Maken.
STAIUNrt 1,19.

Daar snort een pijl door 't luchtruim aan.

V. LENNEP, Poet. 4, 268.

Ruimbaan ' daar komen ze aangesnord j daar honen
Ze stil {met hun rijtuig).

v. BEER8, Jongel. 183.

AANSNUIVEN, onz. st. mr. der 6de kl.,

met zijn: snoof aan, snoven aan, is aangesnoven.

Dit Snuiven en het bijw. Jan in den zin van nade-
ring (34, g). Hd. anschnauben. Snuivend naderen;
aankomen met sterk hoorbare ademhaling , meestal ten

gevolge van snelle beweging. Eigenlijk van paarden en
honden , doch bij uitbreiding ook van menschen , en
bij dichterlijke overdracht zelfs van schepen gebezigd.

|| Daar kwamen twee fiere rossen aansnuiven. Daar
komt uw jachthond aansnuiven. Daar komt hij adem-
loos aansnuiven.

Daer komt een Oorlochs-hoodt
,
ghevloghen door de zee,

En set een styve kours , en komt soo fel ansnuyven.
BREDERO, Moortje 13.

AANSOLDEEREN , beclr. zw. ww„ met heb-
hen : soldeerde aan , heeft aangesoldeerd. Uit S'oldeeren

en het bijw. Jan in den zin van aanhechting ( 34, b).

Een stnk metaal door soldeeren aan een ander verbin-
den.

||
Dit stnk moet aangeklonken , niet aangesoldeerd

worden.

Afl. Jansoldeering

.

AANSPANNEN, bcdr. 'en onz. st. vvw. der

7ae kl., met hebben en zijn, thans in den onvolm.
verl. tijd zwak : spande aan , vroeger sterk : spien
aen ; heeft en is aangespannen. Uit het bijw. Jan en
Spannen, beide in verschillende opvattingen. Hd. an-
spannen.

I. Bedrijvend, met hebben.

A ) Spannen in den zin van verbinden , op eene
wijze, waarbij het verbindingsmiddel gespannen d. i.

uitgestrekt wordt; en Jan in den zin van aanhech-
ting (34 *).

I) Eigenlijk. Van dieren en levcnloozc voorwerpen.
Met drieërlei constructie , naar gelang of de dieren

,

of de levenlooze dingen als de voorwerpen der wer-
king beschouwd worden, öf het wiv., bij verzwijging
van het voorwerp, schijnbaar als onz. wordt ge-
bezigd.

1 ) Van trekdieren. Ze vastmaken aan voorwerpen

,

die verplaatst moeten worden, inzonderheid aan rij-

en voertuigen, stukken geschut, ploegen, eggen en
dergelijke, ten einde deze te laten voorttrekken. De
handeling heet aanspannen , omdat het middel ter ver-

binding, het trektuig, met de beide uiteinden aan het

voorwerp bevestigd, onder het trekken althans, ge-
spannen (stijf gerekt) wordt. || Paarden, ezels, ossen

aanspannen (aan een wagen, eene slede, een ploeg).

Men zette den wagen weder overeind , en spande de

paarden weder aan. De stenklomp was niet van zijne

plaats te krijgen ; eerst nadat men nog een viertal

paarden had aangespannen
,
ging het. — Spannet d«

peerden aen , ende klimmet op , Jerem. 46 , 4.

Die zich lijdzaam aan laat spannen
In het blinkend ezelsjuk.

BllD. 11 , 281.

2) Van levenlooze voorwerpen, die voortbewogen

moeten worden.

a) Van rij- en voertuigen , stukken geschut en anderp

zware dingen. Ze aan trekdieren vastmaken , ten einde ze

te laten voorttrekken. || Den wagen , den ploeg , de egge

,

de slede aanspannen (aan de paarden). Span de rol

aan , en maak den weg wat gelijk. Om het woeste

paard wat makker te maken, had men een zwaarge-
laden wagen afingespannen. Eene groote parade met
twee aangespannen batterijen. — Doe spande Joseph

sijnen wagen aen, Gen. 46, 29.

b) Van andere voorwerpen.
— Bij de draaibank. Het voorwerp , dat men be-

werken wil , aan de spil bevestigen , om het daardoor in

de draaiende beweging van deze te doen deelen. || Bi)

't aanspannen van metalen voorwerpen zorge men
vooral deze goed tusschen de punten van rijstok en

neus vast te klemmen. Het juiste aanspannen bevor-

dert zeer het zuiver afdraaien van houten of metalen

voorwerpen.
— In het stoomwezen. Een werktuig of deel met

een bewegend deel van het stoomwerktuig verbinden,

om het daardoor mede in beweging te brengen. Andere

uitdrukking voor het meer gewone Aankoppelen . zie ald.

3) Met verzwijging van het object, en dus schijn-

baar onz. Een trekdier en een voorwerp, dat ver-

voerd moet worden, door middel van het trektuig on-

derling verbinden. || Span weder aan; we moetenden
arbeid hervatten. Ik ben gereed; span maar weer

aan. — Doe seyde Joram: Spant aen, 2 Kon. 9 , 21.

II) Overdrachtelijk. Van personen en krachten.

1 ) Van een persoon , als trekdier gedacht. Hem
voor zich eenig werk laten verrichten , hem als 't ware

aan het werk spannen of zetten, om het te verrich-

ten, het aan den gang te brengen en te doen afloo-

pen; steeds met het bijdenkbeeld, dat men den lust

of den moed niet heeft om het zelf te doen. || Iemand
aanspannen, te werk stellen. Zelf krijg ik het nooit

gedaan , maar ik zal hèm aanspannen. Hij wilde mij

aanspannen , maar ik bedankte.

— Als wederk. ww. Zich aanspannen, zich aan

het werk zetten. || Toen hij zag, dat niemand het

werk voor hem doen wilde, besloot hij zich zelven

aan te spannen. Het wordt tijd, dat gij u eens aan-

spant voor uw examen.

2 ) Van een persoon , als vertegenwoordiger van bef

voertuig waarin hij rijdt. Alleen in de

— Zegsw. Jangespannen zijn, vergezeld van eene

bepaling van wijze. Eigenlijk: Zich in den toestand

bevinden, dat men gereden kan worden, dus Midde-

len bezitten om te rijden, t. w. paarden en rijtuig.

|| Goed, uitmuntend, slecht aangespannen zijn. Nu
hij die nieuwe paarden heeft, is hij goed aangespannen.

Hij wil goed aangespannen zijn , en ziet naar een ele-

gant rijtuigje om.— Bij uitbreiding. Zich in den toestand bevinden ,

dat men vooruitkomen, vorderen kan, t. w. in ze-

ker werk; dus Voorzien ziju van hetgeen voor zeker

bepaald doel noodig is. Doch in dezen zin \s ingespan-

nen zijn meer in gebruik. || Hij heeft bekwame kler-

ken, en is uitmuntend aangespannen. Uw winkel is te

afgelegen
;

gij zijt daar slecht aangespannen (
om voor-

deelige zaken te doen).
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3) Van krachten of vermogens, met trekdieren ver-

geleken, die als 't ware aan een werk worden vast-

gemaakt. Ze te werk stellen, met het bijdenkbeeld,

dat men iets moeilijks verrichten wil. Thans meer
gewoonlijk inspannen. || Ge moet uwe krachten eens

aanspannen en zien, wat ge doen kunt. Hij had ver-

geefs al zijne krachten aangespannen.

Zomwylen wordt de schyf, met aangespanne kracht,

Geschooten , dat het gonst.

SCHERMER '149.

— Syn. Aanspannen , Inspannen , Voorspannen.—
Alle drie komen in zooverre overeen , dat zij de on-

derlinge verbinding aanduiden tusschen trekdieren en

een voorwerp dat voortbewogen moet worden. Aan-
spannen is de algemeenste uitdrukking. Het ziet alleen

op de onderliüge verbinding , en wordt daarom zoowel

van de rij- en voertuigen als van de trekdieren ge-

zegd. Voorspannen kan uit zijnen aard alleen op de

laatstgenoemde betrekking hebben , en wordt uitsluitend

gebezigd van paarden, die, als zoogenaamd voorspan,

vóór andere aangespannen en gevoegd worden. Inspan-

nen omvat de handeling in haar geheel , zoowel het

opleggen of omdoen en het vastmaken van het trek-

tuig, waan» het dier zich dan bevindt, als het vast-

maken der strengen aan het rijtuig. In den eigenlijken

zin kan het alleen van de trekdieren gezegd worden,

doch bij uitbreiding wordt het ook op het rijtuig toe-

gepast. Be paarden zijn gereed; zij behoeven slechts

aangespannen te worden , men heeft alleen nog de

strengen vast te maken. Ik zou u raden de barouchet

te laten aanspannen, liever dan dat open wagentje.

Be weg was zóó slecht, dat wij niet verder konden

en genoodzaakt waren nog een paar boerenpaarden

te laten voorspannen. Laat den koetsier vroeg begin-

nen in te spannen , hij heeft altijd zoo lang werk.

De wederkeerige vormen zich aanspannen en zich

inspannen, overdrachtelijk op personen toegepast, zijn

alleen in zooverre synoniem , als beide op het verrich-

ten van eenig werk betrekking hebben. Zich aanspan-

nen geeft eenvoudig te kennen, dat men zich aan

eenig werk zet, het ter hand neemt, met het voor-

nemen om het te volbrengen ; de uitdrukking staat dus

nagenoeg gelijk met aan den gang gaan , doch met het

bijbegrip , dat men het werk ongaarne doet , omdat men
het lastig vindt. Zich inspannen onderstelt dat men
bezig is , en laat onbeslist of men het werk al of niet

aangenaam vindt; doch geeft te kennen, dat men zich

in de bezigheid door niets laat aftrekken , maar er al

zijne aandacht en al zijne krachten aan wijdt. Bat is

een werk, waarbij men zich zeer moet inspannen.

B) Spannen in den zin van stijf uitstrekken , en

aan in dien van toeneming (34, j). Eigenlijk van

snaren, touwen, riemen en dergelijke slappe dingen,

wier beide uiteinden aan verschillende voorwerpen be-

vestigd, of, zoo zij één of meer voorwerpen omge-

ven, onderling verbonden zijn. Sterker spannen, om
er meer veerkracht aan te geven of ze beter te doen

klemmen.
|| Ge moet de quint (snaar) wat aanspan-

nen. Voordat de koordedanser zijne kunsten begon,

spande hij de koord nog wat aan. Die riem (of snaar)

glijdt over het rad, span hem wat aan.

Zoo bezigt vondel aanspannen van den ketting

( de schering ) op het weefgetouw , die onder het we-

ven strak gespannen is

:

Het laken schietspoel ruischt door-d' aengespanne keten.

7, 018.

— Bij uitbreiding zegt men ook van veeren , dat

zij aangespannen worden, wanneer men haar, door

het vaster aanschroeven der moeren, waarmede het

eene uiteinde aan iets bevestigd is , meer veerkracht

geeft. || Die veer is te slap, span ze eerst aan.

II. Onzijdig . met hebben en zijn.

Spannen in den zin van zich spannen, d. i. figuur-

lijk, zich spannen aan iets, dat voortbewogen moet

worden , en Aan in den zin van aanhechting ( 34 , b ).

Alleen van personen gezegd, meestal met bijvoe-

ging der bepaling met iemand (of met iels, dat

dan steeds als een haudelende persoon wordt gedacht )

.

Aanspannen met iemand (of iets), zich met hem

vereenigen, om gezamenlijk iets te doen, om het-

zelfde oogmerk te bereiken; zich als 't ware met

hem aan denzelfden arbeid spannen. Het doel wordt

door om of tot aangeduid , of door tegen , wanneer

iets vijandigs tegen iemand of iets beoogd wordt. De

verl. tijden w orden met hebben gevormd , als men het

aanspannen met iemand als eene handeling beschouwt

;

met zijn, als men op den toestand of de betrekking

ziet, waarin men ten gevolge van dien verkeert.

|| Aen-spannen met iemanden , addere se socium ali-

cui, KIL. Uit bitterheit vau partyschap, voor 't aan-

spannen der burgherye met den Prinse, hooft, N.

E. 264. Die van Alkmaar... spanden aan met de

Kennemers en Noord-Hollanders, ende quaamen in Mry

1492 op den avont voor Haarlem, v. iieemskeiik,

Are. 268. De wrok . . . deedt hem nu met Graave

Dirk van Holland aanspannen, om enz., wagen.

Vod. Eist., 2, 288. Men vliegt uit, eu spant met

nog eene onbedagte vriendin aan, om zich met een

drie vier dartele vlasbaarden te vermaken , Burg. 260.

Aan te spannen met zulk eenen bedrieger, stijl,

Opk. 90.

fhuloef aldus niet Nassau aengespannen

,

Op eenen tijd , vermeestert twee graef Jannen.
VONDEL 3, 131.

het heir der üttomannen

,

Met Rus en Tarter aengespannen. 10, 671.

Al waer uw bed-genoot met roovers aengespannen.

CATS 1 , 266.

Wat, spant dan liever aen met my, en leent uw handen

Om dees rampsael'ge vloot van scheepen te verbranden.

WESTERBAEN , Ged. 3, 176.

Hoe drong de hongersnoodt uiv' burgers in dien tyt,

Met zo veel' yuaalen tot uw neérlaag aangespannen!
SCHERMER 257.

.Span met ongelyk niet aen.

conimckx , Fabelen 145.

En dat zij tegen mij alleen hadde aangespannen.

wiselius , Meng. 5 , 02.

— Tezamen oisamen aanspannen, ofwel aanspannen

alleen, zunder met, wordt gezegd, wanneer het sub-

ject uit eene meerheid van personen bestaat, die on-

derling samenwerken. || Het muiten der Kouiugsche

soldaatye , en 't aauspauuen des gemeinen Nederlands

,

teeghens hunnen ooverlast, hoopt, H. H. 452.

Veel adels uyt het hof, veel ridderlicke mannen,

Veel herders uyt het wout, te samen aengespannen,

Gaen jagen op den wolf.
CATS 1 , 303.

Trouwloozeu, monsters, zielstyrannen

,

Met heel den Afgrond in verbond

,

Zijn duizendhoofdig aangespannen.
BILD. 11 , 204.

Al spanden beiden tot den val uws broeders aan.

wiselius, Meng. 3, 230.

— Syn. Zie Samenspannen.
Afl. Aanspanner (-spanster) , aanspanning.

AANSPANNER , znw . m., mv. -spanners ; vr.

spanster, mv. -spanslers. Van Aanspannen. Hd. an-

spanner eu anspanner. Iemand, die aanspant in t

algemeen; doch meest in gebruik (naar de bet. bedr.

A, I, 1 eu2, a) in den bepaalden zin van Iemand,

die paarden verhuurt voor eens anders rijtuig. I| Hij

is aanspanner, maar verhuurt geen rijtuig.
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AANSPAREEN. Zii Unspïrben.
AANSPATTEN, on», iw. ww., met .,_,«.

ipatte aan , ü aangespat 1 il Spatten en het bijw.

ÜFon in den zin van aanhechting < ^ vloei-

bare of drabbige Kel&tandighedeD. Tegen een voorwerp

rtan spatten en er zich nan vasthechten. ]| De moor-

denaar, nog bezoedeld mei het aangespatte bloed

van zijn slachtoffer. Reinig de deur van het aange-

spattc slijk.

AA1NSPELDEN, bedr. zw. ww., uiet hebben

:

speldde aan, heeft aangespell I il spelden en het

bijw. Jan in den zin van aanhechting (34, b). Door

middel van spelden vasthechten, t. w. ooft iets, dal

als hoofdzaak beschouwd en als bekend ondersteld

wordt. [| In het gedrang is inij een ])and van mijn

rok gescheurd; wilt gij het even aansnelden (aan den

rot)? Dit stuk moet niet aangesneld, maar aange-

naaid worden.

AANSPERREN, of ianspabren, bedr. zw.

w R , met hebben : sperde of sparde aan , heeft aan-

gesperd of aangespnrd. L'it Sperren of Sparren en

het bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(84, h). Van verscheurende diereu gezegd. Den muil

in de richting naar iemand (of iets) openenen, en

dreigen hem te verslinden
; niet opgesperden muil be-

ii. Dichterlijke uitdrukking

De schitterende Draak, met kronkeligen zwier,
Zwaait tusschen beiden , als een bochtige rivier

,

En glinstert om den kop met vonkelende starren

,

Om, nu. den grooten beer als hongrig aan te sparren,

Dan met bebloëden muil , i ar.

bild. 7 , 14.

AANSPETEN, bedr. zw. ww., met hebben:
speette aan, heeft aangespeet. Uit Speten, aan een

spit doen , en het bijw. Aan in den zin van aanhech-
ting (34, b). Hd. anspieszen. Vau gebraad en der-

gelijke dingen. Aan een spit of een speetje bevestigen
,

met verschillende bedoelingen ; eigenlijk het braad *pit

of een zilveren of houten speetje door het voorwerp
steken en het zoodoende vasthechten. || Eenen haas

aanspeten , om dien te braden. Snippen aanspeten. Paling

aanspeten , mootjes gebakken paling ten verkoop aan een
houtje rijgen.

AANSPIEËN, of AAHSPUEN, bedr. zw. ww.,

met hebben : spiede of spijde aan , heeft aangespied
of aangespijd. Van Spie of Spij (bout, keil) en het

bijw. Aan in den zin van toeneming (34, j) of van
bereiking tan eene plaats (34, e). In de werktuig-

kunde. Van deelen van een werktuig, die met spie-

bonten aan andere deelen verbonden zijn. Door het

aandrijven der spieën vaster of dichter doen aanslui-

ten
. totdat zij aan zijn, d. i. de juiste plaats bereikt

hebben. || Het drijfrad zit niet vast genoeu, het

moet nog wat aaugespied worden.

AANSPIJEN. Zie Aansmeed.
AANSPIJKEREN , bedr. zw. ww., met

hebben : spijkerde aan , heeft aangespijkerd. Uit Spij-

keren en het bijw. Aan in den zin van aanhechting

(34, b). Door spijkeren, door middel van spijkers,

vasthechten, t. w. aan iets, dat als hoofdzaak be-

schouwd en als bekend ondersteld wordt. || Spijker

die lat weder aan. Is het bordje al aangespijkerd ?

%fl. Aanspijkering.

AANSPIJLEN. bedr. zw. ww., met hebben

:

•pijlde aan, heeft aangespijld. Vit Spijten (van Spijl,

ij /eren staaf of korte houten lat) en het bijw.

Aan in den zin van aanhechting (34, b i. Van vleesch
,

-pi k enz. Vastmaken aan de houten spijlen , waaraan
het in den schoorsteen of aan den zolder wordt opge-
gehangen om gerookt te worden of te drogen. || Zijn

de worsten al aangespijld en opgehangen?
ATI. Aampijling.

AANSPINNEN, bedr. -t ww. der l»t« kl .

met hebben npon aan . sponnen aan , heeft aange-

spannen I il Spinnen en het bijw. Aan in verschil-

lid. anspinnen.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b).

n '\ Eigenlijk. Van iets dat werkelijk gesponnen wordt.

liet door spinnen zoo maken, dal het aan iets an-

ders va-t/it. In di ng weinig in gebruik.

|| Die draad, zeil- uut het aangespannen eind,

veel te kort.

Figuurlijk. Vau ecne rede of een verhaal, dal

men spint, d. i. verzint. Vcrzinuen en aan eene an-

rede of verhaal toevoegen; als 't ware aan den

draad der rede aanspinnen. ]| Het i- /nu kwaad niet

iteld, maar dat aangesponnen vertelseltje is al

te dwaas.

2) Aan in den zin vau coortgang (34,/). Mei

verzwijging van het voorwerp, en dus schijnbaar ouz.

Spoed maken nel erig voortspinnen. || Men

zal hard moeten aanspinneu, om de bestelde hoeveel-

heid garen op dcu bepaalden tijd gereed te hebben.

AANSPLITSEN , bedr. zw. ww., met lub-

ben: splitste aan, heeft aangesplitst. l'it Splitsen,

in de opvatting bij de lijndraaiers en schippers in ge-

bruik , en het bijw. Aan in den zin van aanhechting

(34, b\ Van een touw. Het eene uiteinde er van

aan een uiteinde van een ander touw vasthechten door

de bewerking die splitsen heet , waardoor de heide

einden als tot één touw vcreenigd worden. || Hel

aangesplitste eindje laat los.

\t\. Aanspütsing

.

AANSPLITSING, smw. vr., mv. -splitsin-

gen. Van Aansplitsen. De daad van aansplilsen ; hel

vereenigen van twee touwen door de bewerking, die

splitsing genoemd wordt. || Een touw door aanspüt-

sing aan een ander touw vasthechten.

AANSPOEDEN, onz. zw. ww., met zijn:

spoedde aan, is aangespoed. Uit Spoeden en het bijw.

Aan in den zin van nadering (34, g). Met spoed

naderen. Meestal overdrachtelijk gebezigd van eenen

tijd of van een voorval in den tijd. Het uur, dal

niet ver meer verwijderd is, zal spoedig daar zijn
,
en

wordt dus voorgesteld als met spoed te naderen. Aan-

spoeden staat derhalve gelijk met Niet ver af zijn.

j| Naar maatc de tyd aanspoedt, waarin ik u weder

zal omhelzen, Leev. 1, 294.

M < ir tniTi avond spoedt toch aan.

dilii. 9, 117.

Wat de dag , die aanspoedt , baart.

DA COSTA 9, 340.

En inooglijk spoedt de stond met rassche schreden aan,

il uw macht te niet doet gaan!
te>' KATi: 2 . 221.

AANSPOELEN, bedr. en ouz. zw. ww., ook

als onpers. gebruikt, met hebben en zijn : spoelde aan ,

heeft en is aangespoeld. Uit Spoelen en het bijw.

Aan in den zin van bereiking can eeneplaats (34, e).

Hd. anspulen.

I Bedr. llulpw. hebben. Van een stroomend wa-

ter (de zee, eene rivier enz. ) als onderwerp. Spoelend,

door de werking van den stroom , aanvoeren

.

a) Van allerlei voorwerpen, die op het water drij-

ven, als object. Aan land werpen. || De iet

drie lijken aangespoeld.

dien sterveling ....

Dien ik den dood ontscheurde, als 't itonnend zeegeweld

lanspoelde op mijn kust, om 'tdobbrend wrak gekneld

BIJ.O. -'. 818.

Reeds werd van 't brandend Zuid, in d Oceaan gekoeld,

Het zoele luchtjen als met golfjens aangespoeld.
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b) Van vasten grond als voorwerp. Dien spoelend

vormen , door het aan land spoelen van zand , slib of

slijk. || Al dit land is door de zee aangespoeld. De
rivier spoelt hier onophoudelijk grond aan. — Aan-

wassen , gorsingen en schorren , door de zee aan de

stranden en aan de oevers der rivieren , alwaar ebbe

en vloed gaat, aangespoeld, B. W. a. 652.

II) Onz. Hulpw. hebben en zijn.

1 ) Van het water. Spoelend het strand of den oever

bereiken , met den golfslag tegen het land aan komen

.

den oever bespoelen. Hulpw. hebben of zijn, naarmate

men of de werking zelve van het spoelen, öf het be-

reiken der plaats op den voorgrond stelt. || Het ge-

druis der aanspoelende golven. Het water heeft hier

altijd vrij aangespoeld. Ik zal wachten tot de tiende

golf is aangespoeld.

H'aer 't water van de zee, in 't wassen van den vloet,

Vry aeospoelt. voiïdel 8 , 567.

2) Van voorwerpen, die door het water voortge-

stuwd worden.

a) Van allerlei drijvende voorwerpen. Door den

golfslag van een stroomend water aan land gespoeld

of geworpen worden. Hulpw. zijn. || Daar kwamen
drie kisten van het verongelukte schip aanspoelen.

Gisteren is te Katwijk eene koe aangespoeld. Al het

aangespoelde zal in 't openbaar verkocht worden.

Het stroo , 't ontnageld hout , het leeggewaaide tijk

Spoelt hier en ginds nog aan en dobbert naar den dijk.

TOLLEÏÏS 6, 99.

En , als 't aan de oevers aan komt spoelen.

LULOFS, Ged. 54 (van verdronken vee .

Men trekt uit de aangespoelde duigen
De spijkers, die men telt eu spaart.

TER HAAR, Si. P. Roti 47.

— Syn. Zie Aandrijven onz. ).

b) Van vasten grond. Door het aan land spoelen

van zand of slib allengs zich vormen of uitbreiden.

Hulpw. zijn. || Hier spoelt jaarlijks vrij wat grond
aan. Hoeveel land is aan dezen oever in tien jaren

aangespoeld ?

— Wanneer het zand of de slib, wier aanspoeling
den vasten grond vormt, slechts onbepaald door het

voornw. het wordt aangeduid, krijgt aanspoelen den
vorm van een onpers. ww. In dit geval gebruikt men
het hulpw. hebben, wanneer men de werking zelve,

zijn, wanneer men het gevolg der werking, de uit-

breiding van den bodem , op den voorgrond stelt.

II Het spoelt hier sterk aan, en doordien het reeds

jaren lang aangespoeld heeft, is de doorvaart zeer

nauw geworden. In de laatste jaren vooral is het hier

duchtig aangespoeld.

Syn. Zie bij Aanspoelinc.
Afl, Aanspoeling, aanspoelsel.

AANSPOELING, znw. vr., mv. -spoelingen.

Van Aanspoelen Hd. anspiilung.

1) Abstract. De werking van aanspoelen , het aan-
spoelen ; uitsluitend in de beteekenis van land vormen
(bedr. b en onz. 2, b). Het vormen of ontstaan van
grond door aanspoelen.

J|
De aanspoeling is hier lang-

zamerhand veel verminderd. Door aanspoeling is aan
de oevers van dit meer veel land aangewonnen.

2) Concreet. Het gewrocht van aanspoelen; het

land, dat door aanspoeling ontstaan is; ook Aanslib-

hing, Aanslijking en Aanwas genoemd. || De aanslij-

kingen en aanwassen, welke natuurlijk, langzamerhand
eu ongemerkt , aan de landen , bij een loopend water

gelegen , aangroeijen , worden aanspoelingen genaamd.
De aauspoeling komt ten voordeele van de eigenaars

van den oever, B. W. a. 651.

Syn. Aanspoeling, Aanslibbing, Aanslijking , Aan-
was. — Aanspoeling is de wettelijke algemeene bena-

ming, en omvat de beide volgende. Zij ziet blootelijk

op de wijze, hoe een meer of minder vaste bodem

ontstaan is, te weten door het aanspoelen van stoffen.

Aanwas is even algemeen en onbepaald als aanspoeling
,

maar stelt den nieuwgevormden grond voor als eene

vergrooting of vermeerdering van den reeds vroeger

bestaanden. — Aanslibbing en aanslijking zien op de

stof, waaruit de aanspoeling of aanwas zich gevormd

heeft. Aanslibbing geeft te kennen, dat zij uit rivier-

slib , aaaslijking , dat zij uit slijk of modder bestaat.

Deze laatste onderscheiding, ofschoon zij niet altijd m
het oog wordt gehouden , verdient duidelijkheidshalvc

in acht te worden genomen. Men maakt toch kennelijk

onderscheid tusschen slijk en slib. Het eerste is zwart,

onooglijk en stinkend; de slib daarentegen is licht-

geel of grij3, en heeft niets dat af keer verwekt. Spreekt

i:un eene enkele maal van slijk, waar men eigenlijk

slib bedoelt, dan geschiedt zulks om de, slib voor te

stellen als iets, dat, evenals het slijk , aanhangt en

de kleederen bezoedelt.

AANSPOELSEL, znw. onz., mv. -spoelsels.

Van Aanspoelen als bedr. ww., met het achterv. -set

in verschillende opvattingen.

1 ) Het achterv. -sel in den zin van voorwerp der

werking. Het voorwerp van aanspoelen; datgene wat

door de werking van stroomend water aan het land

gespoeld of gedreven wordt, of naar het land gedreven

is en zich daar heeft neergezet. || Na den storm wa~

de oever bedekt met vaten, kisten, planken en der-

gelijke aanspoelsels.

2) Het achterv. -sel in den zin van gewrocht.

Land, dooi aanspoeling ontstaan; hetzelfde als Aan-
spoeling in de concrete opvatting 2), doch in minach-

tenden zin genomen. Verg. Aanslibsel. || De Fran-

schen beschouwden Nederland als aanspoelsel hunner

rivieren.— Om als een aanspoelsel zijner rivieren daaraan

toegevoegd te worden, V. r>. palm, Bed. 4, 170.

AANSPOKEN, onz.zw.ww., met zijn . spookte

aan, is aangespookt. Uit Spoken en het bijw. Aart

in den zin van nadering (34, g). Spokend naderen,

in spookgestaltc aankomen.

Hier koomen al de Duivels saamell

Aanspooken.
six v. < hand. 304.

AANSPOREN, bedr. zw. ww., met hebben.

spoorde aan , heeft aangespoord. Uit Sporen , mei

sporen prikkelen, en het bijw. Aan in verschillende

opvattingen. Hd. anspornen.

I) Eigenlijk. Aan in den zin van voortga >i,j i H
, j <

Van rijpaarden als voorwerp. Ze «.indrijven , sneller

doen loopen, door ze met de sporen te slaan of te

prikkelen. In deze opvatting weinig in gebruik. || De

knol is lui ; ik moet hem gedurig aansporen , de spo-

ren {te voelen) geven.

II) Figuurlijk.

A) Aan in den zin van voortgang (34, jf).

1) Van een persoon als voorwerp. Hem als met

sporen prikkelen en voortdrijven op den ingeslagen

weg; krachtige middelen aanw-enden om hem met eene

aangevangen handeling ijverig te doen voortgaan. ||
Die

knaap is" traag in het leeren: men moet hein steeds

aansporen. Zijne zusier behoeft niet aangespoord te

worden; ze is altijd ijverig bezig.

2) Van een zielsvermogen als voorwerp. Het sterk

prikkelen j krachtige middelen aanwenden om het te

doen werken. In deze opvatting weinig meer in ge-

bruik , dan alleen met het woord ijver of lust als object.

||
Iemands ijver aansporen. — Nooit spoorde ik zijne

leerzaamheid door veele goedkeuringen aan ,
Hlldseh.

2, 187. Zijnen lust tot een gezet onderzoek . . aan

te sporen, geel, Ond. en Phant. 229.

Gij zelf ontvonkt mijn moed en spoort mijn iever aan.

de i.annoy , Dichtk. W. 1 1

.
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B) Aan in don zin van richting naar het doet (34, h).

Met een persoon als voorwerp.

1) Van een persoon als onderwerp. Krachtige mid-

delen aanwenden om iemands neiging tot handelen op

te wekken ; hem als 't ware met sporen aanprikkclen

om zich te bewegen in de richting naar zeker doel

(t. w. de handeling). Het beoogde is

a) Eene haudeling van zekeren duur, of de herha-

ling eener zelfde handeling, of eene reeks van gelijk-

soortige handelingen , aangeduid door eene onbepaalde

wij* met tot of om te , of door een abstract zmv. met

tot. || Iemand tot handelen, leeren, nadenken, «er-

ken , schrijven aansporen. Iemand door vermaningen

,

berispingen , beloften , bedreigingen aansporen om zijn

best te doen , om ijverig te werken , om oplettend te

wezen. Iemand tot heldendaden, tot edele handelingen ,

tot eene grootsche onderneming, tot een waagstuk aan-

sporen. || Ik heb u niets te verzoeken, tot niets aan te

spooreu , Leev. 7 , 200. Om ons aan te sporen tot

eene betamelijke en waardige feestviering, v. d. palm.
Red. 4, 177.

De zoon van DruzilS, met der Chaiiehen lot begaan,
Spoort dus den Legerraad tot hun bescherming aan.

v. merken , Germ. 225.

Gy! sirenpe Waarheid! aU persoon gedacht) gy alleen spoort

[me aan tot zingen.

HELMERS, Holl. N 8.

b) Het aannemen eener hoedanigheid of neiging,

die van zelf de oorzaak eener reeks van gelijksoortige

handelingen moet zijn. üe hoedanigheid of neiging

wordt aangewezen door een abstract znw. met tot.

|| Iemand tot bedachtzaamheid, braafheid, deugd,

eerlijkheid, gehoorzaamheid, geduld, ijver, lijdzaam-

heid, oplettendheid, orde, vlijt, voorzichtigheid, werk-

zaamheid aansporen. Hij wist hem door vermaningen

tot vlijt aan te sporen.

2) Van zaken als onderwerp (t. w. neigingen,

hartstochten , begeerten , of wel omstandigheden van
bmten , voorbeelden enz.). Eene krachtig werkende oor-

zaak zijn, dat iemand iets doet; als 't ware een prikkel

zijn, die iemand tot iets noopt. || De zucht om nuttig

Ie wezen spoorde hem tot rusteloozcn arbeid aan. Over-
drevene eerzucht had hem tot die stoute daad aange-

spoord. — Drangredenen . . . die my weinig zouden aan-

spooren , om hun voorbeeld te gaan volgen , Leev.

3, 155. Mogt dit elk aanspooren, om het beoordeelen

van anderen over te laaten aan Hem , die de geesten

weegt! 7, 101. Verstandige eigenliefde moet ons aan-

sporen , om opregtc, onpartijdige vrienden van ons zelven

té zijn, v. d. palm, Red. 1, 134. Zijne onbegrensde

zucht tot konnis , die . . . hem aanspoorde tot vlijt en

inspanning , 3 , 30. De afgevaardigden . . . gevoelden

zich . . aangespoord , ja verpligt en gedrongen , om
enz., 4, 28. Opdat de levenden tot navolging van de

deugden der gestorvenen zouden aangespoord worden,

5, 136.

Wat woestheid spoort u aan dus schamper my te lioonen ?

v. merken, Germ. 248.

fiij , nietige aardworm ! gij ! wat hoogmoed spoort u aan .'

iiei.mers, Nog. Gect. 1, 196.

Dan , Segol strijdt , en ?.y , door 't voorbeeld aangespoord
,

Bezweken niet, maar staan, in 't midden van den moord.
bild. 2, 421.

En . . . Herman! zeg, wat reed'nen spoorden
1' tot zoo vreemd een opzet aan.'

V. LBN2TBF, Poè't. 4, 271.

Syn. Aansporen, Aandrijven, Aanjagen, Aan-
porren, Aanprikkclen , Aanstoken , Aanvuren, Aan-
wakkeren , Aanzetten , Opwekken. — De beteekenis

,

die al deze woorden gemeen hebben , is het krachtig

werken op iemands wil , om hem tot besluiten en han-
delen te bewegen. Aansporen en opwekken vertegen-

woordigen het meest algemeene begrip, zij beslissen niets

omtrent de wijze, waarop de wil bewerkt wordt. Aan-
sporen echter is sterker dan opwekken. Het laatste

onderstelt dat bij den persoon , die opgewekt wordt

,

vooraf geene neiging tot handelen bestaat, dat zijn wil

nog in rust is en eerst gewekt of wakker gemaakt

moet worden. Aansporen daarentegen brengt het denk-

beeld mede , dat er eenige neiging reeds aanwezig is

,

doch die versterkt en tot werkzaamheid geprikkeld

wordt ; terwijl de sprekende etymologie des woords

,

de kenlijke gedachte aan een ros dat men de sporen

geeft, aan de uitdrukking iets edels bijzet. Vandaar
dat aansporen (wel niet uitsluitend , maar toch bij voor-

keur) in goeden zin gebezigd wordt: men spoort iemand
aan tot al wat goed en loffelijk is. Aandrijven geeft

een heftiger aandrang te kennen , en stelt den persoon

voor als niet door eigen wil, maar door eene onweer-
staanbare kracht voortgestuwd. Men kan tot het goede

worden aangedreven
, gelijk b. v. den dichter de drang

des gemoeds tot dichten aandrijft ; maar meestal ( in

proza althans) wordt het woord in ongunstigen zin

genomen : men wordt aangedreven tot booze of roele-

looze daden, tot wraak, geweld, enz. Hij, wien de

|

eerzucht aanspoort, kan tot iets groots geraken; wien

i
zij aandrijft, dien brengt zij licht ten val. In de

beide plaatsen van v. merken en helmers, onder

i
11, B, 2) aangehaald, zou men thans, voor spoort

\
a aan, liever drijft u aan geschreven zien. Aanjagen

,

eigenlijk van dieren gezegd, is gemeenzaam; het on-

derstelt dat er traagheid aanwezig is , die door een

prikkel van buiten overwonnen wordt. Het laatste is

ook bij aanporren het geval : het geeft te kennen , dat

de bestaande werkeloosheid door een krachtigen stoot

tot handelen overgaat : wie lui of flauw of onverschillig

is in hetgeen hij doet, mag wel eens aangepord wor-

den. Aanprikkclen, het zij ten goede of ten kwade,
geschiedt alleen door een prikkel van zedelijken aard,

door begeerte, hoop, eerzucht, hartstocht enz. Wie
door de kracht van redeneering of overtuiging tot ijverig

handelen bewogen wordt , is daartoe niet aangeprikkeld
,

maar aangespoord. In twee andere woorden is het

beeld aan brandend vuur ontleend : aanstoken en aan-

vuren. In den grond beteekencn beide hetzelfde : het vuur

des gemoeds feller doen branden ; maar in de toepassing

zijn zij lijnrecht verschillend. A anstoken geldt uitslui-

tend in kwaden zin , aanvuren bijna uitsluitend in edele

opvatting. Met misdadige oogmerken stookt men iemand
aan tot booze en vijandige daden, tot verzet, op-

stand, muiterij, verraad enz. Maar men vuurt iemand
aan met een loffelijk doel, om den ijver, die in hem
smeult , in Makenden gloed te ontsteken voor al wat

grootsch en schoon is. Ook aanwakkeren , ofschoon

vrij wat minder krachtig
,
geldt in goeden zin : er be-

staat reeds wakkerheid , opgewektheid om te handelen

,

maar zij wordt door aandrang van buiten versterkt,.

Eindelijk , wat aanzetten betreft , hier is eene onder-

scheiding noodig. Bestaat de handeling, waartoe men
iemand aanzet , alleen in bet afwerken eener verplichte

taak, dan brengt het woord geenerlei ongunstig denk-

beeld mede: het beteekent slechts het aanmanen tot

meer ijver en vluggeren arbeid , en staat nagenoeg gelijk

met aanporren, ofschoon het laatste sterker en heftiger

is. Valt een knecht wat lui in het volbrengen van

zijn werk, dan zal zijn heer hem wat aanzetten, en,

zoo het nog niet beter gaat, hem eens duchtig aan-

porren. Maar zet men iemand aan tot iets of om
iets te doen , t. w. iets anders dan het werk , waartoe

hij verplicht is , dan krijgt het woord aanstonds een

ongunstiger! zin ;
het wordt een aanstoken in zwakkere

opvatting. Men zei iemand aan tot wraak , tot hard-

nekkig verzet, tot wreedheid of bedrog; niet tot ver-

geven, tot inschikken, tot mededoogen of goede trouw.
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In die gevallen is opwekken, of, zoo de aandrang

sterker is, aansporen de gepaste term.

Tot de hier behandelde uitdrukkingen behoort ook

Aannopen (zie ald.). Uit woord is echter thans weinig

meer in gebruik en dus in zijne synunymieke onder-

scheiding niet meer te bepalen. Blijkens de wijze , waarop

vroegere schrijvers het gebruikten
,
gaf het een krachtig

aansporen te kennen.

Afl. Aanspoorder (-spoorster), aansporing.

AANSPOREN, onz. zw. in., met zijn en

hebben: spoorde aan, is en heeft aangespoord. Uit

Sporen, in den spoorwagen rijden, en het bijw. Aan
in verschillende opvattingen.

1) Aan in den zin van nadering (34, g). Hulpw.
zijn. Sporend naderen, met den spoorwagen aankomen.

|| Daar komen zij aansporen (of— aangespoord). Ik

stond juist aan het station , toen de vrienden kwamen
üansporen.

2) Aan in den zin van voortgang ( 34, ƒ). Hulpw.
hebben. Snel sporen, in snelle vaart met den spoor-

wagen rijden. || Als men niet harder aanspoort, komen
wij te laat. Wij waren in een uur te huis, maar wij

hadden ook duchtig aangespoord.

AANSPORING, znvv. vr., mv. -sporingen.

Van Aansporen (1ste art.). Hd. anspornung.

1) Abstract. De daad van aansporen in de figuurlijke

opvatting II); het aansporen, aanprikkelen , opwekken

om iets te beginnen of ijverig voort te zetten. || Hij

is ijverig genoeg, en behoeft geene aansporing. Hij

heeft dit gedaan op aansporing van zijnen broeder. Al

mijne aansporingen zijn vruchteloos geweest. — Er is

nog eene verleiding voor u te ontwijken; zij ligt in de

aauspooring uwer genegene vrienden, Wildsch. 1 , 136.

Dat door onze aansporing edele geestdrift ontvlamd . . .

worde! v. d. palm, Red. 5, 146.

2) Concreet. Iets dat aanspoort, hetzij als zelfwer-

kende oorzaak , hetzij als middel , door een persoon

gebezigd.
|

Zijn voorbeeld zij voor u eene aansporing

om cvenzoo te handelen. De behaalde prijs zal den

knaap tot eene aansporing verstrekken. Mogen de woor-

den zijner stervende moeder voor hem eene aansporing

wezen om zijn leven te beteren. — De prikkel van

eer of schande is eene der allervermogendste aanspo-

ringen, v. d. palm, Sal. 5, 241. Zoo vinden wij

dan in de gedachte des doods een krachtige aan-

sporing, om den tijd des levens wel te besteden, Leerr.

9, 201.

AANSPRAAK, vroeger aensprake en aen-

spraecke ( kil.), znw. vr., mv. -spraken ; verkl. -sprookje.

Van Aanspreken, met de lange a, uit ia, die ook

in het mv. van den ouv. verl. tijd van dat ww. voor-

komt, hetgeen kiliaan's spelling met ae verklaart;

verg. A, 13). Hd. ansprache.

1 ) Aanspreken in den zin van toespreken (bcdr. 1,1).

a) In een bijzonder gesprek ( bedr. 1,1, a). De daad

van aanspreken; het aanspreken, het aanknoopen van

een gesprek met een of meer personen. In deze opvatting

uitsluitend in gebruik met hetww. hebben, in de uit-

drukking :

— Eene aanspraak hebben of Een aanspraakje

hebben , de gelegenheid hebben om aangesproken te

worden en daardoor in gesprek te komen. || Aan
iemand eene aanspraak hebhen , in hem eene gele-

genheid vinden om eens wat te praten. Ik vind het

zoo prettig als uw broeder in de stad is, dan hebben

wij hier in ons stille leven nog eens een aanspraakje.

—

Vervolgens overleiden wy, dat ik... zou ..zien,

dat het meisje by onze Styntje inkwam; dan zouden

de twee ouwe zielen nog een aanspraak hebben , Blank.

2, 46. Ik moet een aanspraak nebben, want ik ben

het niet genoeg met my zelf eens, om altyd alleen te

zyn, Leev. 4, 330.

b ) In eene openbare rede ( bedr. 1 , 1 , b ). De gewone
opvatting.

a) Abstract. De daad van aanspreken; het aan-

spreken , het richten van eene min of meer plechtige

toespraak tot e'e'n of meer aanwezige personen. || Eene

gepaste ,
gerekte , hoogdravende , korte , koude , lange

,

nictsbeduidende , ongepaste, ontijdige, plechtige, tref-

fende, roerende, vervelende aanspraak. Eene aanspraak

doen, houden, richten tot iemand. Aanspraak des Ko-
uings, troonrede. Aanspraak van den Minister by het

indienen der begrooting. De Voorzitter opende de ver-

gadering met eene treffende aanspraak. Hij eindigde

zijne aanspraak met den wensch , dat enz. — Doch ick

sonde ... tot Godt mijne aensprake richten , Job 5 , 8.

Ik wilde . . . , dat daar dan een fatsoenlyk , welspreekend ,

weldenkend , geoefend man , eene aanspraak deed , Blank.

3, 129. De stoffe der korte aanspraken, waarmede ik

het muziek der koorgezangen . . . wenschte af te wis-

selen, v. d. palm, Red. 1, 150. Een aanspraak kan

u niet hinderen : het is geheel in den geest eeuer re-

devoerende en aansprekende eeuw, geel, Ond. en

Phant. 89.

(J) Concreet. Het gewrocht van aanspreken; het

gesprokene, de woorden eener aanspraak in boven-

vermelden zin , inzonderheid in geschrifte of druk ver-

vat. || Hebt gij de aanspraak van A bij de opening

der Synode al gelezen ? Is de aanspraak van den Mi-

nister al in het Bijblad gedrukt r

1 — De bij elk be-

kende aanspraak van Nathan den Prufeet aan den Koning

David, v. D. palm, Red. 1, 50. De herhaliug der

door hem aan Israël gegeven wetten, vervat in on-

derscheiden treffende aanspraken , 1 , 47. Aanspraak ter

gelegenheid eener godsdienstige zangoefening, opschrift

eener redevoering , 1, 149.

Straks ving hy, na 't verslaan der branding van zijn duist,

Dees aaklige aanspraak aan , uit enggeprangde borst :

bild. 2, 828.

c) In de stijlleer. Benaming eener rhetorische figuur ,

doorgaans Apostrophe , ook wel Toespraak genoemd.

Het onverwachts richten der rede tot één of meer

personen, tot wie het voorafgaande of in het geheel

niet, of niet uitsluitend gericht was. De aangesproken

persoon kan afwezig zijn ; ook kan de aanspraak ge-

richt wezen tot iets onbezields, dat dan echter als

persoon gedacht wordt. Ook de woorden, die in zulk

een geval gesproken (of geschreven) worden, heeten

eene aanspraak; het woord heeft dus ook in deze bij-

zondere opvatting eene abstracte en eene concrete be-

teekenis. || De aanspraak is eene der krachtigst wer-

kende rhetorische figuren. Men vindt een voorbeeld

van de aanspraak in de Ev. Gez. 5,2:

,, Zelfs gij kunt onzen God niet kennen
,

Gij Geesten van bet hemelhof!"

een ander ald. 14, 2:

Wie bragt , o licht ! op 't enkel woord
„Wees!" u uit zijne schatten voort?

|| Met de Persoonsverbeelding gaat de zoogenaamde

Aanspraak of Aanroeping (Apostrophe) dikwerf ge-

paard, lulofs, Ned. Redei. 76.

2) Aanspreken in den zin van iemand bezoeken

niet het oogmerk om met hem te spreken (bedr. 1,2).

Toespraak tot iemand, die ongesteld is, of die wegens

treni igu omstandigheden niet in het openbaar verschijnt;

t. w. met het doel om hem op te beuren of hem afleiding

te geven. || Hij houdt sedert eene week zijne kamer,

en heeft wel eens eene aanspraak noodig. De goede

arme sloof heeft behoefte aan wat aanspraak.

Van onderstand beroofd, van aanspraak, heul en vrinden.

In elk, wie u ontmoet, een' vijand te ondervinden.

B1LD. 10, 332.



341 AAN8. AANS 342

3) Aanspreken in denzin van eischen (bedr. 1,4).
a) AU rechtstcrm. Voorheen gold aensprake voor

het aanspreken in rechten , de gerechtelijke eisch

(Terg. Mn/ 11,1b. cu kil.). Nog in de ï
7 l •

men aensprake en antwoord voor hetgeen nu

eisch en antwoord heet {Statlr. v. Harderwijk ,11,7.1
eni. ). Thans echter wordt . I,inspraak ,v\-

igevat als de eisch zelf , maar als het recht

on ieti te eisenen. Aasupraai hebben op iei

Drlit hebben om het bezit of genot daarvan in rech-

vorderen. Kene aanspraak hebben op iemand,

>:ht hebben om ieta van hem te vorderen. || Hij

heeft aanspraak op de helft der erfenis. — Indien

het onUlag zonder wettige redenen heeft plaats ge-

had . . , heeft de schipper aanspraak op daggelden,
rl
r

. c. Kooph. a. 328. Hunne aanspraak op den ver-

zekeraar (is) onder dezen afstand niet begrepen , a. 321.

6 ) Bij uitbreiding , in 't algemeen. Het recht om
het bezit of genot van iets te eischen. || Aan-
spraak hebben op iets, het met recht kunnen eischen.

vettige, billijke, gegronde aanspraak op iets

hebben Hij heeft hoegenaamd geene aanspraak op deze

eer. Gij hebt alle aanspraak op mijne dankbaarheid.

Zult gij uwc aanspraken doen gelden? — Gelijkheid

van rang, van oeneneden, van uitzogten , van aanspra-

ken op eer en belooning, v. te palm, Red. I , 113. I 'aar

zij . . . ten minste dezelfde aanspraken meenc
hebben als de Meccanen, I, 103. Keu eertitel, die

de hoogste aanspraken op onze dankbaarheid ... in

zich sluit, 1, 148, Dat hij, als BW aanstaande echt-

genoot, ten i ge aanspraak mocht hebben op
uw onverdeelde liefde, v. LIHNKP, Rum. 2, 14. Gij

hebt aanspraak op mijne vriendschap, 'J, 257.

Ja, 'k had een aanspraak op uw nart,
Mijn dierbare Asseneed

'

mui. 1 , 'J69.

Vergeeft «ordt de aanspraak op een plaats in d' almanak
lieer Welf i. stmhi.sto 2, 50.

c) De eisch om in het bezit of genot van iets ge-

I te worden. In de uitdrukking Aanspraak ma-
ken op iets, ci-chen het te bezitten ofte genieten.

|| Rechtmatige
,

gegronde, ongegronde aanspraak op
iels maken. 1 1 ij maakt aanspraak op de helft dier na-

latenschap. Al maakt hij aanspraak , zijn recht is nog
niet bewezen. — Dat adel /onder verdiensten geene

aanspraak maaken kan op de achting van verstan-

dige vrye menschen, Leen. ü, t-l.S. 1 1 ij kon veeleer

op zijne afkomst roem dragen . en op de voornaamste
•ten aanspraak maken, v. n. l'ALM , Red. 1 , 80.

Ik maak geen aanspraak op den naam van

v. LKNNKt', Rom. 2,

Of maakt dat stout Rc»]aelit . . .

Bechtmatlge aanspraak op een bystand die licslisl '

BH I

Maar de tot*komst hoort den Christen , —
maakt ge aanspraak op dien naam .'

DA COsT v 3

Van menigeen die aanspraak maakte op wat
Aan andren werd geschonken.

BBET8, Ukkt. Vtrk, 07.

d) Bij uitbreiding der voorgaand' Ki-cli

aan een ander, dat In zal, dat men ze-

kere hoedanigheid bezit. In de uitdrukking Aanspraak
maken op iets, openlijk beweren of .1 ur gedragin-

gen duidelijk toonen , dat mee zekere heg

zit of meent te bezitten. || Die ijdele vrouw m takt nog
aanspraak op schoonheid. — Dit ontneemt hein alle

aanspraak op zvne ingebeelde natnorlykc meerderheid,
Blank 8, 'J'J. Alle volken, die - je aan-

spraak op beschaving kannen maken, v. o. palm,
Red. 1 , 73
— Syu. Zie Toekennen (ZICH — ).

tanm. Wanneer aanspraak in de onder .'t

enstaat , dnidl hel niets meei

aan dan hel recht om iets teeischen, niet het doen
run den eisch: eene opvatting, die het woord alleen

verkrijgt, wanneer er het ww. maken bijkomt On
iikking va

mdllng , loiir verstoken .

Hedees.l en ,. . r
.

All had lui weinig regl op de eer. in, 41,

Bij 't eerste inzien zal ieder dit opvatten als zonder

toespraak, zonder dat iemand lot hem sprak (naar

de bet. I , a , of 2 ). Ten hoogste ton het kunnen betce-

kenen : zonder eeniije aanspraak te heb ben , d. i. zon-

der het recht om iets te eischen l.chtcr

Ide: zonder iets coor zich te eischen, zonder
zich iets aan te matigen , d. i. zonder eenige aanspraak
te maken, «elk ww. achterwege mag
blijven. — Om dezelfde reden is hel huw. aansprakeloos

of aanspraakloos , door sommige schrijvers (DACi
3, 22, 71, rn is, V Ged. 204, enz.) gebezigd In

jing van hd. ansjyrnch/os , met ons laaleigen on-

bestaanbaar. Men bedoelt die (of dat) geene aan-

spraak maakt, doch het woord kan alleen beteekc-

neii die geene aanspraak heeft. Wel verre dus van

eene aanbeveling, zou het veeleer eene afkeuring be-

helzen: liet zoo iemand aanduiden, die nergens cenigc

aanspraak op had.

AANSPRAKELIJK , AANSPRAAK-
LIJK, bii» , uit hoofde der absolute betcekenis

zoi Ier trapp. v. vcrgel. Jongere en eigenlijk onjuiste,

doch thans al roordvorm, die tooi

Aansprekelijk (zie ald.) in de plaats is getreden, en

wel door invloed van aanspraak, dat in deze betce-

kenis meer gebruikelijk is dan aanspreken, en waar-

mede men dus het hnw. onbewust in verband bracht.

Bij plant, en kil. staat nog geen der beide vormen
opgeteckend. Evenmin bij halma, doch deze vertaalt

responsable door aanspreekels/k. De dames wolpp en

deken gebruiken beide, aansprekelijk cu aansprakelijk.

De laatste vorm schijnt dus in het midden der 18**

eeuw te zijn opgekomen , doch heeft allengs den ouderen

geheel verdrongen.

1) Van een persoon.

a) Om schadevergoeding kunnende aangesproken wor-

den ; in rechten vervolgbaar wegens onrechtmatig toege-

brachte schade. || Aansprakelijk zijn voor iets. Zich voor

aansprakelijk stellen, zich verbinden om de on-

verhoopte schade te vergoeden. Zich voor iemand aan-

1 ij k stellen, zich verbinden om de schade te

vergoeden, die hij mogelijk veroorzaken zal; bij uit-

breiding ook voor boete, die hij beloopen mag. Ik stel

mij gaarne aansprakelijk voor de onverhoopte verlie-

zen. — Ik zoude vul liever voor eenen moord willen

aauspraaklyk zyn , Leev. 4 , 72. Haar man is hoofdelijk

'. o het geheel aansprakelijk wegene alle gevolgen der

voogdij, welke zijne vrouw onbcvocgdclijk behouden

heeft, B. W. a. 405. De eig een schip of

de mcdc-iccders . . . zijn vuur de handelingen . . . van

den schipper aansprakelijk , II', v. Kooph. a. 821

. . aansprak lijk •

.Ie , welke hi I dii c beef! ven orzaaki ,
/>'. W.

a. 1404. 11 n , voor welke men aan-

sprakelijk i.

b) Verplicht om zich, in zedelijken zin, te verent-

liemzclvcn
,

het/.ij van out rhoorigen . hebei! delijk,

dat in dezen zin meer in gebruik is. || Ieder is aan-

sprakelijk voor hetgeen lnj zelf doet, en voor hetgec t

op zijn last geschiedt. Wilt irij u voor de gi \

aansprakelijk stellen? Moe k.m ik . . . aanspraa-

kclijk zijn voor mijne dunden, indien ik door instinct
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of blinde kracht alles werktnigelijk doe? IVildsc/i.

2, 106. Dat wy maar zo verre voor onze natuurdriften

aanspraaklyk zyn , als wy die toelaaten ons van onze

natuurpligten ... af te leiden, Leev. 4, 13. Echtge-

noot, en kinderen, en allen voor wier geluk gij aan-

sprakelijk zijt, v. i). palm, Leerr. 6, 20.

Ministers aan het Volk , niet aan hun Vorst , aanspraaklijk

!

En dus — de Vorst hun slaaf; zy , dienaars van 't Gemeen!
BILD. 18, 363.

laiiin. He ilichter gebruikt hier bij aanspra-

kelijk het voorz. aan, ter aanduiding van den persoon ,

aan wien men rekenschap moet geven ; denkelijk naar

hel voorbeeld van verantwoordelijk. Bij het laatste is

aan op zijne plaats, want men geeft verantwoording

aan iemand. Doch men wordt aangesproken door iemand

,

en hier is dus bij het bnw. aan minder eigenaardig.

In proza althans zou jegens te verkiezen zijn , dat

alleen eene betrekking tnsschen twee personen te ken-

nen geeft.

— Syn. Zie Verantwoordelijk.
2) Van goederen. Vatbaar voor gerechtelijke idtwin-

nmg , als waarborg voor de schitldeischers ter voldoening

eener schuld. || Allede roerende en onroerende goederen

van den schuldenaar . . . zijn voor deszelfs persoonlijke

verbindten issen aansprakelijk, B. ir. a. 1177. De ver-

diende vracht (is) voor die huren aansprakelijk. W.
i'. Koop/i. a. 419.

Afl. Aansprakelijkheid.

AANSPRAKELIJKHEID , am. vi., zon-

der mv., om de absolute beteekenis. Het aansprakelijk

zijn, de verplichting om zich te verantwoorden.

1 ) Het aansprakelijk zijn in rechten , de vervolg-

baarheid wegens veroorzaakte schade.
|| Elk mede-reeder

wordt van de aansprakelijkheid ontslagen door gelijken

afstand van zijn aandeel, W. v. Kooph. a. 321.

2) De verplichting om zich, in zedelijken zin, we-

gens zijne handelingen te verantwoorden. || Hoe veel

meer pligten de spreker te vervullen heeft, en hoe

veel grooter zijne aansprakelijkheid is , dan de uwc

,

r.EEL, Ond. en Phant. 126.

AANSPREKELIJK , bnw., uit hoofde der ab-

solute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Van Aanspre-
ken in den zin van in rechten aanspreken ( bedr. 1,4),
met bet. aebterv. -lijk in passieve opvatting ; dus eigenlijk

Aangesproken kunnende worden (om of over iets).

Oorspronkelijke , doch thans verouderde woordvorm

,

waarvoor later het min juiste Aansprakelijk (zie ald.1

in de plaats is getreden. || Zyn wy dan voor onze

daaden uiet aansprcekelyk? Leev. 4, 201. Myn broe-

der is daar niet aanspreekelyk voor, 6, 251. Is het

geloof Gods gaave, dan ben ik niet aanspreeklyk voor

myn ongeloof, 6, 317. Dat gij niet geheel en alleen

aanspreekelijk zijt omtrent den Jood uwa vaders, Wïldêch.

6, 234. — (Verg. ook Leev. 6, 84; 7, 218, enz.).

AANSPREKEN, bedr. en onz. st. ww. der
2de j<l. j met hebben: sprak aan, spraken aan, heeft

aangesproken. Uit Spreken en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen. Hd. ansprechen, dat echter in

beteekenis vrij wat van ons aanspreken verschilt. Aan-
spreken b. v. van zaken gezegd, die een zekeren in-

druk op ons maken , ons bevallen of behagen , is een

germanisme. Iemand aanspreken heeft altijd een per-

soon tot onderwerp.
— xviiiie E. Eertijds gold aenspreken in verschil-

lende beteekenissen , waarin het thans niet meer in ge-

bruik is. Vooral gewoon was het in de 17ue eeuw met

eene zaak als voorwerp en een persoon in den 3den

nv. Iemand iets aenspreken , hem door spreken tot

iets opwekken of bewegen. || Vespasianus sprak het

hun aan , hooft , Tac. 404. Den zynen moed aan-

spreckende, insprekende, 42. Den aanklaagheren spreek

ik den zelven arbeit , de zelve bestendigheit aan , 76.

Deze vondt zyne Majesteit zoo voorbarigh, om tot

een' handeling te komen, die zyne Heiligheidt haar

aansprak , Henr. d. Gr. 120. Die op zyn aanspreeken

te hoove zoude gekoomen zyn , N. II. 182. — Verg.

Afspreken. Thans is deze beteekenis verouderd, of-

schoon Aanpraten en Aanpreeken nog in dien zin

gebruikt worden ( zie ald.).

Bij de hedendaagsche beteekenissen is het voorwerp

van het aanspreken altijd een persoon ; eene zaak wordt

niet anders dan overdrachtelijk aangesproken (zie

bedr. II).

I, Itnlri j\ end.

Aan in den zin van richting naar hel doel (34 , h ).

I) Eigenlijk. Met een persoon als voorwerp.

1 ) Het woord tot iemand richten , hetzij in een

bijzonder gesprek , hetzij in eene openbare rede.

a) In een bijzonder gesprek. || Ik ontmoette hem
op reis, maar hij sprak mij niet aan. Spreekt gij de

dames niet eens aan ? Hij heeft mij den geheelen avond

niet aangesproken. — Dese by-namen {ghy ende «)>

welcke hedensdaegbs in dese landen meestendeel ghe-

bruyckelick zijn als men eenen persoon alleen aen-

spreeckt, marnix, Ps. Voorr. 6. Betje meende hem
nog meer te vraagen , maar zij werd daarin gehinderd

door andere wandelaars, die haar aanspraken, Wddsch.

2, 124. My aansprekende deedt hy het pedantje zwy-

gen, Burg. 168. Dezelfde kennissen moet gij op straat

groeten of aanspreken , geel, Ond. en Phant. 12.

Spreeck Joseph aen ; nu hebt ghy spreeckens stof.

vondel 3, B30.

Uw element is hier: uw liefste spreeckt u aen.

10, 400.

Hy ging haar minnelijk begroeten
,

En sprak haar aan.

bild. 1 , 410.

Zij sprak de huisvrouw krijtend aan.

ST XBINfï 3
,
35.

,. Gij' Schuldig aan dat snood hestaan !"

Zoo sprak de Graaf den Zanger aan.

V. LENNBP, Poel. 4, '270.

— God aanspreken, zich in het gebed tot Hem
wenden. || Als sy God aenspreken oft bidden, MARNIX

,

Ps. Voorr. 7. Eens . . . bad ik God met al dien ernst

en eerbied, die ons betaamt, als wy ons vervrymoe-

digeu om Hem aan te spreken , Burg. 183.

— Iemand vriendelijk , minzaam , zacht , teeder ,

vleiend, beleefd, of barsch, stuursch, hard, ruw,

dreigend, lomp aanspreken , op zulk een toon tot hem
spreken. || Wie geeft u het recht mij dus aan te spre-

ken? Op welken toon ik hem ook aansprak, hij bleef

altijd even bedaard. — Terwyl ik de andere nu en

dan eens vriendelyk aan zou spreeken, v. effen.

Speet. 4, 1G2.

Eens, toen wij aan den haard des wintel'avonds zaten,...

Nam vader Herman 't woord en sprak ons minzaam aan.

tollens 6, 1)4.

— Iemand met een naam of titel aanspreken , dien

bij het toespreken gebruiken. || Een minister wordt

met „ Z. Exc." aangesproken. Voorheen sprak men
elkander gemeenzaam met dit aan. Hij sprak mij met

ecu vloed van scheldwoorden aan. — Welk Duitsch

Baron kan het denkbeeld dulden , met den titel van

jij en jon ... te worden aangesproken? Leev. 8, 109.

Toen hij een dier jongelingen had hooren aanspreken

als Wolfgang van Altenaar, v. lennep, Bom. 13, 106.

— Ook als lijdend deelw. is aangesproken in ge-

bruik. || De Koning, aldus aangesproken. De zoo bits

aangesprokene verwijderde zich. Geen der aangespro-

kenen antwoordde.
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— Iemand om iets aanspreken , bet « oord t
I

richten urn i I _'uu-t of weldaad te verzoeken

|| IV groote heereii zoo telkens om HD j

i, Li vernederend voor zijn eergevoel. Ben be-

delaar >prak hein om 0608 aalmoes aan. Hebt gij cl" al

iemand om aangesproken P

Haar sprak hn.r en graaf om haar wedermin
TOIUUS 4, 1B5.

Iemand veer iets aanspreken , hem daarover on-

derhouden . oiu verklaring van zijne woorden of van

/ijn gedrag te vragen of hem daarover te 1"

II Daar zal ik hem eena over aanspreken. Hij sprak

mij aan over hetgeen ik gisteren gezegd had. tiij moet

hem over zijne lichtzinnige handel" ijze eens ernstig

aanspreken, Hij heeft hem over dat verzuim duchtig

aangesproken.

— Iemand voor
(
ten behoeve van ) een ander aan-

spreken , bij hem voor een ander voorspraak zijn.

Thans «reinig meer in gebruik. || 't 1- goet, itk -al

den Koamgh voor u aenspreken, 1 Kon. 2, 18.

— Iemand voor ( in de plaats van ) een ander aan-

spreken , zo m den persoon dien men aan-

-preekt. |, 1

1

ij -prak mij voor een ander aan, sprak
mij aan, tneenende dat hij een ander voorhad.

b) In eene openbare rede. || De redena'Y spreekt

zijue toehoorder- aan. De veldheer sprak zijne soldaten

ui. De leeraar heeft de gemeente tni t bezielde

taal aangesproken. Hij sprak deu oudsten leeraar trillend

aiti Niemand der du- aangesprokenen bleef ongevoelig.

Ik doe liet volk vergaadren

,

Km rpnea ran i ipreekgi de Burgers aan.

iiei.sif.ks . Xai'. Bed. I

— Syn. Aanspreken, Toespreken. — Beide ge-

schieden loowel in een bijzouder gesprek, als iu eeue

openbare rede. Men spreekt iemand aan , om een g
-

sprek te beginnen; of in 't openbaar, om hem te

zeggen wat ons op 't hart li-'t Men spreekt iemand

toe, om hem in bepaalde omstandigheden datgene te

zeggen wat men in dat geval gepast vindt , en daar-

door op zijn hart of hoofd te werken, als b. v. in

droefheid of vreugde, bij verwelkoming, daukzegging,

eerbetoon , vermaning , berisping enz. Hooggeplaatste

per-ouen spreken hunne minderen toe, als blijk van

genegenheid, b. v. de Koning sprak hem miniaam
toe. Als redenaar spreekt gij iemand aan, omdat gij

zelf behoefte gevoelt a te uiten
;

gij spreekt hem toe

,

omdat de omstandigheid , waarin hij verkeert , het

uoodig of gepast maakt het woord tot hem te richten.

In een bijzouder gesprek verwacht men vau den aan-

gesprokene een antwoord: de toegesprokene kan met
aanhooreu volstaan.

2) Iemand bezoeken, hem een bezoek brengen, met

het oogmerk om met hem te spreken , meestal ten op-

zichte van kraamvrouwen en zieken of van personen

,

die wegens treurige omstandigheden niet in het open-

baar verschijnen. || Zijn broeder ligt aan de V

ik ga hem morgen eens aanspreken. Gaat gij mede
om het gelukkige moedertje eens aan te spreken? Hebt
gij de weduwe al cen9 aangesproken ?— Dat de dochteren

Israël- van jaer tot jaer henen gingen, om de dochter

van Jephtah . . . aen te spreken , vier dagen in 't jaer,

Richt. 1 1 , 40.

3) Iemand toespreken om hem eene uitnoodiging

aan te zeggen, dus Uitnoodigcn (namens een ander).

|| J. K. Zijn de Vrouwtjes al te mael al aengesproken

,

Moeder, die 't kandeel-mael zelle bekleeden? D. Daer

is al veur gezorgdt, en 't is er deur de Baaker elk

in 't besonder aengezeid , T. a-selun, Kraambed van

Z. J 14.

— In het bijzonder gezegd van het uitnoodigeu ter

begrafenis, en, bij uitbreiding, van het geheele be-

dienen van die plechtigheid. || Het bedienen der be-

llier «17,/ I
. WAO] M.

i . 711.

ll.ii,- i- deze beteekenii niet moer Lu gebruik,

doch daaruit is Aanspreker te verklaren: zie ald.

•i) Iemand (in rechten) aanspreken, hein voor het

gi recht dagi i en i iaeh tegen hem insti 11

verkrijging van recht. || Zoo gij dit van mij ei-elit
,

welnu, -preek mij dan iu rechten aan. Hij i-

iprokeu om teruggave van het hem toevertrouwde

Don man eenige -el, uiden makende . ...werd
d. vrouw . . . daer dooi I uden, zulcs dat ay uuck

dood voor dr heil proocken "in

den
,

lil QB001 , In! H. 1 , § 5. It i .' be-

der daartoe in renten te zijn aange-

sproken
, /; il a. 1879. Del

hij aangesproken wordt , II . v. S/ra/r. «

II I' i.'iinrlijk Met eene zaak als voorwerp.

1) Zich wei, drii tot iets, om er hulp of baat bij

te zoeken; het te baal nemen, gebruiken.

Spreek in Oen DOOd UW handen aen.

comaciu . Fabelen lul.

2) Hij uitbreiding, D ue opvatting. Zich
dat tot du .

er uu voor het eerst gebruik van te maken, dus:Eeu
begin maken te verbruiken, vooral van geld

of van levensmiddelen en andere waren. || Zijn kapi-

taal aanspreken. Ik zal mijn spaarpot moeten aanspre-

ken. Wij zullen dat hammetje eens aanspreken. Wij

willen van avond eeni fijne fiesch oanspi aio o I lil

was alles wat zij bezat, m dit moest zy nugaanaau
spreken, v. d. palm, Leerr. 8, 22:1. In dezi

geuheid verzocht mij inijn stuurman,... of Iu

een aam olie mogt ua.. spreken , V. I.IMH. BROUWER,
Diepenb. 147. Ken herberg ... waar hij eenige ji

heden bad aangetroffen, bezig met ettelijke kruiken

wi|n aan ie spreken en den teerling te werpen, v.

LENNtr, Hum. 18, 106— Van een bijwoord van maat vcr^i

1 aanspreken niet meer bepaaldelijk het begin van het

gebruikmaken te kennen, maar wordt iu het algemeen

voor Gebruiken, Nuttigen gezegd. Vooral is duchtig

aanspreken een gewone term. || Nu zult gij uwe beurs

ig moeten aanspreken. Zij hebben dit

duchtig aangesproken , er ruim van genut'

— Zég-w. Hij heeft de ftcsch goed aangesproken,

te veel gedronken.

II. Onzijdig.

Aan iu den zin van aanvang of begin (34, i).

Geluid geven, toon geven, van een muziekinstru-

ment gezegd. || De pijpen sp] d Ban, geven

goed geluid.

— Aanin. In 't .Mul. gold aenspreken voor be-

en, aanheffen, als b. v. Nu s//rekel

on , spreek op . liijmb. 803G var. Verg. Mnl. IVdb.

Daaruit verklaart zich de hedcudaagsche opvatting.

\t\. Aanspraak, aansprekelijk (aansprakelijk)

,

aanspreker, aanspreking.

AANSPREKER, mw. m., mv. -sprekers.

Eigenlijk in 't algemeen degeen die aanspreekt ;
doch

in al de beteckenissen van het ww. is Aanspreker in

onbruik geraakt, sedert het door 't gebruik uitsluitend

geijkt werd in de bet. bedr. I, 3), als benaming der

personen , die de familie en vrienden van een overle-

dene ter begrafenis noodigen , diens dood aan de hui-

zen aanzeggen en verder met de geheele bediening der

begrafenis belast zijn ; ook Xoodigers , Lijkbidders ,

Groefbidders , Bidders of Leedaanieggers genoemd.

|| Een aanspreker ter begrafenis. Het Aansprekers-op-

roer te Am '

II 'J6). — Een zeker slag van

dienstbare geesten, die men in deze stadt Aansprekers ,
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en elders Bidders noemt, v. effen, Speet. 3,9. De
Aanspreekers . . . zouden in 't zwart gekleed moeten
zyn , met mantels , beffen , lamfers van ééne lengte , en

handschoenen, wagen. Amst. 1, 711.
— Zegsw. Zweeien als een aanspreker.

AANSPRINGEN, onz. en bedr. at. ww. der
lste kl., met zijn en hebben: sprong aan, is en heeft

aangesprongen. Uit Springen en het bijw. Aan in

verschillende opvattingen. Hd. anspringen.

1 ) Onz. — 1 ) Aan in den zin van nadering ( 34 , g ).

Hulpw. zijn. Springend naderen. || Daar komt een

haas aanspringen. De aangesprongen honden hadden

het arme dier spoedig beet. Haar komt de knaap vroo-

lijk aangesprongen.

Zy komen daetlijck . .

.

Hier aengesprongeu , onverwacht on onverinoedt.
VONDEL 8, 476.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Hnlpw.
hebben. Voortgaan met springen. Voorheen in gemeen

-

zamen stijl gezegd voor Altijd vroolijk zijn, dartelen,

jolig leven. Verg. Aangaan, onz. C, 1). || Dat
Saartje zo aansprong, en dat Mevrouw alles toeliet,

Burg. 654.

Il) Bedr. Aan in den zin van aanraking (Zi , a).

Hnlpw. hebben. Meest van dieren. (Een meusch of

dier) springend aanraken; tegen hem aan springen,
hetzij met vriendschappelijke, hetzij met vijandige be-

doelingen; en dus Springend liefkoozen, of Aanvallen,
bespringen. || Wat was dat hondje blij, toen hij zijn

baas weerzag; wat sprong hij hem aan! De honden
sprongen het hert aan, vielen het aan.

Ik zie u , als een leeuw

,

Die, van de jagers aengesprongen , enz.

ANTONIDES '2 , 157.

Afl. Aansprong.

AANSPRONG-, zuw. m., zonder mv. Van
Aanspringen in den zin van springend aanvallen ( bedr.).

1 ) De daad van aanspringen ; het aanspringen of

bespringen, het springend aanvallen. Kil. „Aen-
spronck , assultus." Verg. Mnl. Wdb. op Aenspronc.
Thans weinig meer in gebruik. || Hij voorkwam den
aansprong van het woedende dier, door ter zijde te

springen.

2) Het vermogen om aan te springen, de handig-

heid of slag om springend aan te vallen. || Die de

goede partyen (vereischten) van een recht soldaet

wilt weten, beelde zich in (stelle zich voor), dat hy
hebben moet den aensprongh van een haze-wind , de

vlucht van een wolf, enz. de brune, Bank. 2, 304.

AANSPUGEN, bedr. st. ww. der 6de kl.,

met hebben : spoog aan , spogen aan , heeft aange-
spogen. Over den eenigszius onregelm. vorm, zie bij

Spugen. Uit Spugen en het bijw. Aan in den zin

van aanraking (34, a). Hd. anspucken. Aanspugen
behoort uitsluitend tot den gemeenzamen stijl ; in edeler

taal zegt men aanspuwen , dat slechts een andere vorm
van hetzelfde woord is.

1) Eigenlijk. Met een persoon, of een stoffelijk

voorwerp , als object. Bespugen , door spuwen bezoe-

delen; meestal als blijk van verachting. || Iemand of

iets aanspugen. Het wijf werd zoo woedend, dat zij

hem aanspoog.

2) Figuurlijk. Met een persoon, of iets onstoffelijks,

als object. Door woorden of handelingen diepe verachting

voor iemand of iets aan den dag leggen ; even smadelijk

bejegenen, alsof men er op spoog. || Hij ondervindt de

diepste verachting; men spuugt hem overal aan. Hij

wordt door iedereen aangespogen. Men moet geene

dingen aanspugen, die door anderen met eerbied be-

schouwd worden.

Afl. Aanspuging.

AANSPUWEN, bedr. zw. ww., met hebben:
spuwde aan, heeft aangespuwd. Uit Spuwen en het

bijw. Aan in den zin van aanraking (34, a). Bij-

vorm van Aanspugen, met dezelfde beteekenissen

,

doch ook in meer deftigen stijl en daarom meestal in

overdrachtelijken zin in gebruik, voor Smadelijk beje-

genen; zie Aanspugen 2). || Door haar (de long)
braakt de godslastering hare vloeken uit, en spuwt
den hemel aan, v. d. palm, Sal. 5, 394.

Afl. Aanspuwing.

AANSPUWING, znw. vr., zonder mv. Van
Aanspuwen. De daad van aanspuwen; eigenlijk het

spuwen op iemand of iets, het bespuwen ; doch meestal

in overdrachtelijken zin, voor Smadelijke bejegening,

openlijk blijk van diepe verachting. || Dat men thands
met handgeklap bejegent, wat eertijds een voorwerp
van aanspuwing zoude geweest zijn , wiseuus , Meng.
3, Foorr. VII.

AANSTAAN, onz. onreg. st. ww. der 4«>

kl., met hebben: staat aan, stond aan, heeft aan-
gestaan. Uit Staan in den zin van zich (ergens) be-

vinden, en het bijw. Aan in dien van nabijheid

(34, k). Hd. anstehen.

I) Eigenlijk. Van deuren en vensters. In dien stand
staan, dat zij aan, d. i. in de onmiddellijke nabij-

heid zijn van het deur- of vensterraam, in welks

sponning zij sluiten , als zij geheel dicht zijn ; op een

kier staan; nagenoeg, maar niet geheel dicht zijn.

|| Laat de deur aanstaan; dat geeft wat luchtigheid.

Zij gluurde door de reet van de deur, die aanstond.

Het raam heeft den ganschen morgen aangestaan. —
Ik zag, dat de deur aanstond, Leev. 8, 287.

II) Overdrachtelijk.

1 ) Met een persoon als onderwerp. Aandringen

,

aanhouden , bij iemand , om iets van hem gedaan te

krijgen; als 't ware aan of bij hem staan om hem
iets te verzoeken, met het bijdenkbeeld, dat het ver-

zoek niet terstond wordt ingewilligd. Nog op 't laatst

der vorige eeuw in gebruik, maarthans bijna verouderd,

ofschoon men nog in gelijken zin zegt: ergens op
staan of blijven staan, d. i. aandringen. Verg. lat.

insiare, fr. insister. || Niettemin, op styf aanstaan,

hield zy 't in beraadt, hooft, N. ff. 102. Deez'. .

.

ontsteltenisseu deeden de Staaten van Hollandt zoo

lange aanstaan by de Hartoghinne, enz. 114. Teffens

stonden de vluchtelingen aan, om den Prins tot eeni-

ghen toght ... te beweeghen, 171. Door gebodt van
zynen Koning, op aanstaan van Alva, 176. Door
veel biddeus en aanstaans, 274. (Verg. ook N. ff.

488, 722, Tac. 313, ffenr. d. Gr. 106, enz.). Ein-
didyk liet hy zich . . . door 't hardt aanstaan der

Heeren beweegen, brandt, De Ruiter 23. De Oud-
Burgemeester . . . stondt derhalve hard aan , dat de

zaak wederom uitgesteld werdt, wagen. Amst. 1 , 467.

Mijn Vader heeft op het aanstaan van mijn Oom en

Tante mij eens . . . over het een en ander . . . ge-

sproken, Wüdsch. 1, 355. Men verzogt hem nog
een party te speelen ; men stond er op aan , Leev. 5 , 354.

Dan zal ik er nooit . . . meer op aanstaan , Blank.

2, 267.

— Vandaar het voormalige spreekw. Aanstaan
doet verkrijgen, de aanhouder wint (spieghel,
Byspr. 3, 15, visscher, Brabb. 199).

2) Van zaken. Van den tijd, of van gebeurtenis-

sen die in den tijd voorvallen. Nabij zijn , ophanden
zijn, naken. Verg. lat. instare.

|
lek houde dan

dit goet te zijn (ongehuwd te blijven) om den aen-

staenden noot (lees aénstaenden, als deelw.), 1 ('or.

7, 26.

En rust zich ten triumph , die maer een voorspel is

Van deze zegefee9t , die aenstaet.

VONDEL 1, 683.
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In dezen zin was liet woorJ vooral in het Mul

zeer gewoon: zie Mul //V/4. Thans is alleen bel

tegenw. deelw. aanstaande nog in gehrnik, doch als

bnw., inzonderheid in de uitdrukking aanstaande zijn.

Zie hel volgende art.

3) Van personen au zaken, met een persoon in

den 8den uv. Aan iemand behagen, bevallen, hem
goed of aangenaam dunken ; het tegenovergestelde van

tegenstaan Alleen in gemeenzaraen stijl. || Iemand

aanstaan. Iemand best, goei , wel, matig, maar ta-

melijk, slecht, weinig, niet, volstrekt niet aanstaan.

—

liet stond my ook nooit wel aan , dat zy . . . altyd met

er neus in de Spreuken en den Prediker zat , Burg. 2'J.

Haar oogen staan my ook niet te breet aan, 101. Het
Acadeniieleven . . . staat my schoon aan, Leep. 1 , 151.

Zyn titel ... staat my niet aan; hy heeft gebre-

keu , 1 , 32 1. Zy stonden my wel aan ; ik maakte een

praatje, 3, 30.

J. Wal dimckt ti \ an dien jongen?
ehl uit, hy staet my aen.

VONDEL 3, 77Ö.

l>ie kromme sabels van den Moor,
llie stonden hem niet aan.

DILD, 1 , 23ó.

't Needrigst lied Btaat best mv aan.

Schoobn, 284.

— Ook deze opvatting i> slechts eene overdrachte-

lijke toepassing van het begrip in de nabijheid staan

,

nabij zijn, als blijkt uit de vergelijking met bevallen

(d. i. bijvallen), bijval (goedkeuring) , eng. to becotne

(mul. becomen), en fr. convenir. Hetgeen mishaagt,

wenscht men verre van zich af; dat men iets vrij-

willig in zijne nabijheid duldt, bewijst dat het niet

ongevallig is.

— Syn. Zie Behagen.
Afl. Aanstaande.

AANSTAANDE, bnw., om de absolute be-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Eigenlijk hetzelfde

woord als Aanstaande , tegenw. deelw. van Aanstaan

in den zin van nabij zijn in den tijd , naken, Il ,2),
doch met verplaatsten klemtoon : aanstaande. Ook het

zeer gewone gebruik van aanstaande als praedicaats-

woord bij zijn (het is aanstaande) bewijst, dat het

een bnw. is geworden.

1) Van toekomstige voorvallen of gebeurteni-

Nabij zijnde, ophanden zijnde, binnen kort zullende

plaats hebben; voor de deur slaande, gelijk men
zegt. In dezen zin niet alleen attributief, maar
ook praedicatief in gebrnik. || De aanstaande verlo-

ving zijner zuster. Om het aanstaande vertrek van

zijn schoonbroeder naar de Oost, blijft hij nog eenige

dagen in de stad. Hij voelt zelf, dat zijn einde aan-

staande is. — De tijt mijner onthindinge is aen-

staende, 2 Tim. 4, 6. De fortuin des aanstaanden

gevcchts , hoopt , Tac. 488. Konde ik uit achting . .

.

eene hnwlyksverhintenisse aangaan , uw geluk . . . was
aanstaande, Leev. 2, 298. O, konden wij in het ver-

zegeld boek onzer aanstaaude lotgevallen lezen I v. n.

palm, Leerr. 16, 202. Ik heb reeds ... een voor-

gevoel onzer aanstaande wederontmoeting gehad , groen
v. pr. Verten. 152.

Om Koning Faro en zijn' stoet de aenstaende plagen
Des grammen Hemels, vol bedreiging, voor te dragen.

VBHSTBBG, Mozes 151.

Mijn arme vader , ach ! bij mijn aanstaanden dood

,

Spaar mij , en spaar u-zelf!

TEN KJTE S, 288.

— Als onz. znw. gebezigd, beteekeut het aan-

staande collectief: Hetgeen binnen kort zijn of ge-

schieden zal, de naaste toekomst. || De toekomst is

verborgen : het aanstaande is niet minder onzeker

,

dan hetgeen nog ver af is. — Hy verliest zich zelf

in het aanstaande, Leev. 3, 129. Vwe dolle wanhoop
belet u thans aanspraak te maak™ op het onbekend
aanstaande, 3, 34». — (Verg. ook 4, 42; 5, 31)1,

327, en

" Gy , die in 't verbujf van *t ongenaakbaar licht

't Voorleeden wikt , 't aanstaande ontbiedt voor uw gezicht.

DE LANNOY . Nag. DwhtW. M.

Alleen voor 't heden leeft, niets van 't aanstaande weel,

Kn toekomst en voorheen in 't vlugteud thans vergeet.

IIF.LMBRS, Nüg. Gel. 'J, 'Jt.

.Mij dunkt
,

gij liet, naar 't geen mij is gebleken,
't Aanstaande door. tot achter 't zwart gordijn.

TEN KATR 5, 19.1.

— Syn. Zie Toekomend.
2) Hij de namen van dagen, weken , maanden Jaar-

getijden en feesten, en bij andere znw., die bande

aanduiden , welke op gezette tijden terugkeereu

.

Eerstkomend, naastvolgend , in onderscheiding van alle

andere volgende. || De aanstaande week zal de be-

slissing van zijn lot medebrengen. Het aanstaande

Congres. De aanstaande vergadering. — Iu hoop van

u, in den aanstaanden zomer, op Beekenhof te zullen

zien, Leev. 1 , 127.— Wanneer aanstaande met het volgende znw. in

den 4den nv. zonder voorzetsel als tijdsbepaling ge-

bezigd wordt, blijft het lidwoord weg. || Zij vieren

aanstaanden Vrijdag hunne zilveren bruiloft. Hij wordt

aanstaande Paschen aangenomen. — Smit zal aan-

staan len Zondag . . . preken, Burg. 263. De dag is

bepaald: ik kom aanstaaude Maandag, Leev. 4, 283.

Ik zag gaarn, dat gy aanstaanden Woensdag gereed

waart, 5, 173. Het zal my zelf niet verwonderen,

als men aanstaande week verhaalt, enz. 3, 178.
— In deze opvatting wordt aanstaande nooit prae<

dicaticf gebezigd, maar uitsluitend attributief, omdat

het steeds ter bepaling van een znw. dient. Als zoo-

1 .mi
i

staat het regelmatig vóór het bepaalde woord:

aanstaanden zomer. Alleen bij opgaven van den datum

( den zooveelsten dag eencr maand ) komt bet , evenals

jongstleden, laatstleden, eerstkomende enz. indezelfde

gevallen, achteraan te staan: den eersten April aan-

staande, ultimo Juni aanstaande, op gelijke wijze

als : den eersten Maart jongstleden enz

.

— Syn. Zie Eerstkomend.
3 ) Bij qualitatieve persoonsnamen , die een persoo

in zekere betrekking voorstellen, geeft aanstaande t

kennen, dat de bedoelde persoon de stilzwijgend a i-

geduide betrekking nog niet bekleedt, maar eer! ng

bekleeden zal. || De aanstaande burgemeester heeft

heden zijne toekomstige gemeente bezocht. Ziehier

mijn zoon, den aanstaanden student. Hebt ge al kennis

gemaakt met uwe aanstaande kameraads? Al zijne aau-

staande ambtgenooten zijn hem onbekend. — Laat ik u

omhelzen, mijne aanstaande zuster! Wüdsch. 3. 91.

Zy doen den aanstaanden Eerwaarden Heer Wilhelmus

Iieevcndus vrolyk groeten, Leev. 1, 183. In hem zag

ik met eene tedere blydschap myn aanstaanden schoon-

zoon, 5, 329. Zyne aanstaande vrouw, 3, 273. Haar
aanstaande echtgenoot , 8 , 111.

— Ook in deze opvatting komt aanstaande , als be-

palend woord, alleen attributief , nooit praedicatief voor.

Daarentegen wordt het alleenstaande gebezigd

— Als gemcensl. znw., in den bepaalden zin van

Toekomstige echtgenoot, verloofde. Eigenlijk met het

bijdenkbeeld, dat het huwelijk aanstaande is, eerlang

voltrokken zal worden, iets dat bij verloofde in het

midden wordt gelaten ; doch in de spreektaal , waarin

verloofde te deftig klinkt, wordt aanstaande ook rui-

mer gebruikt, al is het huwelijk nog niet zoo nabij.

|| Haar aanstaande, m., zijne aanstaande, fr., haar,

zijne aanstaande echtgenoot. Hebt ge al een brief van

uwe aanstaande gekregen? Ik heb hem met zijne aan-
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staande zieu wandelen. Zij zal morgen haren aanstaande

komen preseuteereu. — Ik neb nog wat tegen uw aan-

staanden: hy is my veel te mooi vuur een man

,

Leev. 3, 142.
— laiim. Thans wordt aanslaande in deze opvat-

ting 3) zoo goed als uitsluitend van personen gezegd.

Voorheen werd het ook op zaken toegepast, tot welke

iemand eerlang in betrekking zou komen. ||
Helder en

ik zyn te Leiden in myn aanstaande logement geweest,

Leev. 1, 75. liaare aanstaande kraamkamer, 8,208.
— Syn. Zie Toekomend.
AANSTAARTEN, bedr. zw. »», met heb-

ben: staartte aan, heeft aangestaart. Van Staart en

Aan in den zin van aanhechting (34, b).

1 ) Eigenlijk. Van paarden , die vervoerd of afgestapt

zullen worden. Ze aan elkander koppelen , door den

kop van het e'e'ne paard aan den staart van het voor-

gaande vast te binden. || Ge moet de paarden aanstaar-

ten, dan kau de jongen ze gemakkelijk naar de wei

brengen. De vos was aan den schimmel, het bruiutje

aan den vos aangestaart.

2) Overdrachtelijk. In den tabaksbuuw. Van de

tabakstruinpels, die men groen uit de aarde getrokken

heeft. Ze plat op deu akker leggen , zoudat de kop

van de e'e'ne plant op de wortels (den staart) van de

audere komt te liggen ; met het doel urn ze zóó te

laten rotten. Figuurlijke tuepassing van de eerste en

eigenlijke beteekenis. || Het volk is op dit oogenblik bezig

met aan te staarten.

Afl. Juusiaarting.

AANSTALTE, znw. vr., mv. -statten. Daar

het weinig gebruikelijke enkelvoud een verzamelnaam
is, evenals vee, geld enz., en men dus nooit van eene

aamtalie spreekt , is de meervoudsvorm aanstalten

,

wat de beteekenis betreft, niet als het eigenlijke meerv.

van aanstalte aan te merken. Er bestaat dan ook geen

verschil in de opvatting der beide vormen.

Kt.Mii. Het woord, aan kiliaan, flantijn en

halma nog onbekend , bij weiland en in siegen-

beek's Wdb. niet vermeld, is eerst in lateren tijd

ontleend uit het Hoogd., waar het echter anstalt

(insgelijks vr.) luidt en uitgebreider beteekenis heeft.

Dat het, iu weerwil van het verschil in vorm , toch

een overgenomen woord is, blijkt daaruit, dat ons

aanstellen de beteekenis van gereedmaken , inrichten

,

aanleggen , die in aanstalte ten grondslag ligt , reeds

sedert lang niet meer bezat, toen aanstalte in gebruik

kwam, terwijl daarentegen het lid. anstellen die be-

teekenis nog heden vertoont; zoodat hd. anstalt zich

uit anstellen regelmatig laat verklaren , maar niet ons

aanstalte uit aanstellen.

— De a in aanstalte en anstalt moet, evenals die

in gestalte nevens stellen, daaruit verklaard worden,
dat stellen oorspronkelijk staljan luidde en dus eene

u tot wortelklinker had. Die a ging slechts daar in e

over, waar eene i of ƒ volgde, maar bleef a iu alle

andere gevallen, b. v. in ohd. stalta
,
gustalt , ungistalt,

en om dezelfde reden ook iu ons gestalte. Verg. A, 18).— Dat wij aanstalte en uiet, overeenkomstig het

hd. voorbeeld , aanstalt zeggen , bewijst , dat het woord
het ïvederl. burgerrecht heeft verkregen , en moet waar-

schijnlijk aan twee samenwerkende oorzakeu worden
toegeschreven. Vooreerst aan de analogie van gestalte

en gehalte, nevens hd. gestalt en gehalt ; en ten an-

dere aan de omstandigheid , dat wij het woord , evenals

zijn syuou. toebereidselen , meestal in het mv. bezigen,

en nooit eene aanstalte zeggen, zoodat wij het enkel-

en het meerv. in het gesprek niet duidelijk onder-

scheiden.

— Ofschoon eerst later iu gebruik gekomen, en
van elders ontleend, is het woord niet alleen in den
vorm onberispelijk, maar ook stellig als eene aanwinst

te beschouwen , daar het in 't gebruik van toebereid-

selen wordt onderscheiden en dus eene wijziging van

het begrip vertegenwoordigt. Zie Syn.
Beteek. Eene handeling of een maatregel, strek-

keude om de uitvoering van een voornemen voor te

bereiden; toebereidsel. || Aanstalt™ {zelden aanstalte)

maken tot of voor iets , — om iets te doen , om iets

te beginnen. Beginnen aanstalten te maken. Hij maakt

geenerlei aanstalte (of aanstalten) voor zijn vertrek.

Hij maakte eindelijk aanstalten om heen te gaan,

trok zijne handschoenen aan, nam zijn hoed op, enz.

Hij zal eene groote reis doen, en maakt reeds aan-

stalten. — Hun, die de aanstalten tot deze feestviering

verordeuden , v. ü. palm, Red. 4, 198. Intusscheu

maakte David de noodige aaustalten , dat alles met

waardigheid zou toegaan, Bijbel v. d. J. 11, 30.

Het bleek, dat de Franscheu nog geene aanstalten

maakten, om of uit Utrecht, of uit Gorkum te ver-

trekken, Gedenkschr. 87. Ouderrigt, dat Koning iu-

seph aanstalte maakte tot eene poging om zijne hoofd-

stad te heroveren, bosscha, Lev. v. W. II, 126.

laniu. De uitdrukking aanstalten treffen, voor

maken, door v. d. palm gebezigd {Leerr. 5, 7:

„ Om de aaustalten te treffen tot volvoering van zijn

opzet"), is met ous taaieigen in strijd. Treffen (zie

ald.) wordt in dergelijke beteekenis alleen gezegd van

eene handeling, waariu twee partijen overeenstemmen,

niet van eene eenzijdige haudeling. Men treft eene

overeenkomst, een verdrag enz.; men maakt toebereid-

selen of aanstalten.

Syn. Aanstalten, Toebereidselen. — De voorbe-

reidende maatregelen voor eene handeling worden aan-

stalten genoemd, in zooverre zij een ander doen op-

merken, dat men de haudeling wil beginnen; zij heeten

toebereidselen , wanneer men den aard en de strekking

der maatregelen zelve bedoelt. Toebereidselen kunnen

in het geheim wordeu gemaakt; bij aanstalten wordt

altijd ondersteld , dat de voorbereiding door een ander

wordt waargenomen. Ook zijn de toebereidselen van

langereu duur en worden tijdiger gemaakt; de aan-

stalten gaan aan de handeling meer onmiddellijk vooraf.

AANSTAMPEN, bedr. en ouz. zw. »», met

hebben en zijn-, stampte aan, heeft eais aangestampt.

Uit Stampen en bet bijw. Aan, beide in verschillende

opvattingen. Hd. anstampfen.

I) Bedr. Stampen in den zin vau met den stam-

per bewerken. Hulpw. hebben.

1 ) Aan in den zin van bereiking eenerplaats (34 , e ).

a ) Van vaste voorwerpen. Door middel van stampen

dieper indrijven , totdat ze aan d. i. op de vereischte

plaats zijn. || Stamp de prop heter aan. De pomp
loopt telkens af, doordien liet hart (het slot) niet

genoeg aangestampt is.

b) Van onsamenhangende stoffen , als aarde, zand enz.

Door stampen dichter ineenwerken, met het doel om
eene vaste massa te verkrijgen, of om zooveel mogelijk

in eene beperkte ruimte te bergen. || De gieting mis-

lukte, doordien het zand van den vorm niet genoeg

aangestampt was. Als de paal gericht is, moet gij de

aarde goed aanstampen. Al die zuurkool kan gemak-

kelijk in het vat, als men ze maar goed aanstampt. —
Een ruime, aangestampte, geschudde, overloopende

maat, v. d. palm, Luc. 6, 38. ( Stateu-vert. „neer-

gedruckte mate").

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Met

verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

Spoed maken met stampen, snel met den stamper be-

werken , zoowel met het doel om iets te vergruizen

,

als om iets dieper in te drijven of vaster ineen te

werken. || Stamp toch wat vlugger aan!

II) Onz. Stampen in den zin van stampvoeten,

en Aan in dien van nadering (34, g). Hulpw. zijn.
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Sumpcud naderen, liampTOetend aaukonien. Gemeen-
zaam. || Daar komt de veut «eer aanstampen (of— aangestampt).

Afl. Aanstamper , aanstamping (in de bet. bcdr. 1).

AANSTAPPEN, ouz. en bedr. /« ww., met

n hebben: stapte aan, ir en heeft aangestapt.

I u stappen en het bjjw. -fan iu verschillende opvat-

tingen. Hd. anstapfen (grimïi, il. Wtt. I , l,

1
|
Ons. — 1) Aan in den zin van nadering ( 34 , g ).

llulpw. zi/'n. Stappend naderen
; met vaste, gelijkmatige

schreden aankuinen.

1>._- Qotten enz

Beloofden, op lijn trom, In 't harnas aen u- gtappeu.

VONDEL 3 , 477.

Een baan, heel hoog en mooi gekapt,...

Kwam MOF tevreden aangestapt.

DE OÉNESTET, L"k' I Bï.

Voorheen ook dichterlijk gezegd van hetnadereu

van eeoeu tijd of van een voorval in den tijd.

Iu . <-n' rijper tijdl , die staeliglt

M*-t een' ingetoomden gloet

aenatapt, heel bedaerd en maetigh.

VONDEL 0, 744.

Bergh Turnui lijf door 't vlughttu

Onlweldigh hem den doot, die aenstapt.

8 , «79.

2)Aan Lu den zin van richting naar het doel (34 , h).

Hulpw. zijn.

a) Met het voorz. op. Stappen in de richting

naar een voorwerp, zijne schreden daarheen richten.

i ij. een nais, op een persoon aanstappen. — Een

steegje, midden in hetwelk hun een manspersoon te-

genkwam, die dadelijk op den leidsman aanstapte,

V. LENNEP, ROM. 2, 25'J.

b ) Met het voorz. bij. Xaar iemands woning of

verblijf stappen, om hem een kort bezoek te brengen;

hetzelfde au Aangaan (onz. A, 1,2), Aankomen
(onz. A, I, 1, b) en Aanloopen (onz. I, 1, 4),

doch schertsende gezegd. || Als wij er uitkomen (
uit

de kerk ) , moet ge vooral eens bij mij aanstappen en

eene pijp rooken, fokkj , l'erz. II'. 'J , 87.

tan in den zin van voortgang (34, j). Hulpw.

hebben. Vlug stappen, met spoed voortstappen. || Zijt

ge daar al? ge moet stevig aangestapt hebben. — We
moeten zeker wat harder aanstappen ; als het mijnheer

maar niet te lastig is, fokkk, Yerz. W. 9, 83. Geef

mij uwen arm en laat ons wat aanstappen, v. len-

nlh, Kom. 2, 12.

Wackere voetges , wilt wat spoedighjes anstappen.

BRBDEHO, Boddr. 96.

d Petnia ' stap vry aan ! uw leidsman trad u voor.

B. DB BOSCH, Dirhtt. t'trl. '2, 84.

— Syn. Aanstappen, Aanbeenen, Aanloopen Hel

laatste beslist niets omtrent de wijze, waarop men
loopt ; het kan dravende of stappende geschieden

stappen geeft bepaaldelijk te kennen , dat men , hoe

vlug ook, toch met gelijkmatige schreden voortgaat.

Aanbeenen is hetzelfde als aanstappen, doch behoort

tot den zeer gemeenzamen stijl.

II) Bedr. Aan in den zin van voortgang (34 , _;').

Verg. onz. 3). Hulpw. hebben. Met het begrip van

afstand tot object. Dien afstand snel voortstappende

afleggen , afstappen , welke laatste uitdrukking in dezen

zin in zooverre van aanstappen verschilt, dat zij het

afleggen van den weg als eene taak voorstelt, die men
te verrichten heeft. || In hoeveel tijd hebt ge dat

aangestapt ?

AANSTAREN, bedr. zw. ww., met hebben:

staarde aan, heeft aangestaard. Uit Staren en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34. h< Hd. ansfarren (ORISIJJ, D. Wtb. 1,476).

1) Eigenlijk. Van zichtbare dingen, personen of

voorwerpen. Ze starend aanzien, met strakken blik

uwen ; er de oogen onafgebroken op gevestigd

houden, niet met het doel om ze oplettend «aar te

nemen , maar ten gevolge van een onweerstaanbaar

gevoel van verwondering of begeerte, dat zij Ver-

wekken, en dat den blik als 't nare geboeid houdt.

ad of iets bc ui.1 , bewon-
n ukt , ver-

i , met bevit 'zing,

Hat de

domme onkuin 1

o. r.n.M, Sed. 1 ,198.

Ieder stond met open mond en gespannen aandacht

venaal aan te staren, v. LENNEP, Bost. 5, 17

Koosjeu , die my van tijd tot tijd al eens had aange-

zien , hief haar schoon gezichtjen op en staarde my
aan, ueets, Cam, Obsc. 70.

En als de maan haar licht duor 't liuwerboscli verspreidt,

Staart zij de starren aan, en hoopt • n i.r.it

JIELMEKS, llütl. A*. 104.

'k Had (Hemel!] 'k had Elpine, en menschlijk , aangestaard.

Haar oog , haar houding , ja de lucht zelfs , die ze omzweefde ,. ,

.

Was Godlnk in mijn oog, en bond my als dtu steen.

BILD. 2, 366.

Nu staat zv , sprakeloos , den krijgsheld aan te staren.

J , 392.

En huivrend zat de torenwaeht.

En staarde een wonder aan.

STARING 'Z , 186.

Iu verbazing en verstomming stiierden wy elkander i

LRDEOANCK 383.

Onzeker of geen droom mij had bedrogen

,

Staar ik verstomd mijn twee verlossers aan.

TEN KATB 4 ,
191.

2) Overdrachtelijk. Van onzichtbare dingen. Ze met

het oog van den geest aanstaren ; iu de aanschouwing

er van verzonken zijn, zoodat men aan niets anders

deukt. Dichterlijk.

Ik staar lijn grootheid aan , en ween.
PBiTH , Oden en Ged. 1 , 69.

Ik staar zijn grootheid aan, met gloeijend zielsverrukken.

TBB HAAR , Ged. 1 , 11.

Hem staren als hun Hoop de verre Heidnen aan.

DA COSTA 3, 96.

>»> ii. Zie Aanzien.

AANSTEEKKAST, niw. vr ., mv. -kasten

Uit Aansteken in den zin van aan hel branden bren-

gen (bedr. A, III, 1 , a) en Kast. In het krijgswezen.

Werktuig om eene mijn aan te steken, bestaande in

een kastje of houten doos, voorzien van eene schuif,

waaraan een touw bevestigd is, en waarop eene bran-

dende lontstcr gelegd wordt, die, als de schuif door

middel van het touw weggetrokken wordt, op de in

het kastje uitkomende kruitworst valt en deze doet

ontbranden. Ook Schuifdoos en Muiienval genoemd. ||

De lontster doofde in de aansteekkast uil , en de mijn

sprong niet.

AANSTEIGEREN, onz. zw «»•., met zi>

:

steigerde aan, is aangesteigerd. Uit Steigeren en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Van

een paard. Steigerend naderen, al steigerende aankomen.

Het briasenend paerd komt aengesteygert

Op Harderwijck : *ün hoef alree

Hel strande schud der zuyder zee.

VONDEL 3, 18.

AANSTEKELIJK, bnw.; -ttekelijker, -ste-

kelijkst. Van Aansteken in den zin van besmetten

(bedr. A , III , 2 , b), door aanhechting van het ach-

terv. -lijk met actieve beteekenis. Van ziekten en ge-

breken, hetzij van stofTel\jken , hetzij van ver-tandelijken

of zedelijkcn aard. Geschikt om aan te stcktn of te

12
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besmetten, lichtelijk aanstekend, besmettelijk. || Eene

aanstekelijke ziekte. Dat bederf is erg aanstekelijk. Er

is iets zeer aanstekelijks in het bijgeloof, in de spot-

ternij, de verveling, enz. Het aanstekelijke van kwade

voorbeelden.
— Schertsend ook van goede hoedanigheden gezegd,

die licht van den een op den ander overgaan. ||
Blijd-

schap is aanstekelijk, maar men moet er dispositie

voor hebben, beets, Cam. Obsc. 102.

Syn. Zie Aanstekend.
Afl. Aanstekelijkheid.

AANSTEKEN, hedr. en onz. st. ww., met

hebben en zijn; thans van de 2de kl. : slak aan, sla-

ken aan, heeft en is aangestoken; eertijds van de

3de kl.: heeft aangesieken. Uit Steken en het bijw.

Jan, beide in verschillende opvattingen. Hd. anstec/ien

en anstecken.

I. Bedrijvend , met hebben.

A) Steken in den gewonen zin van het inbrengen

van een puntig voorwerp, waardoor in liet object eene

verandering van toestand teweeggebracht wordt.

I) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Iets

door steken aan iets anders verbinden.

1 ) Schoen- en zadelmakersterm. Iets , door het ste-

ken met eene els en het inbrengen van een draad in

de gemaakte opening , aan iets anders vasthechten , aan-

hechten; van aannaaien daarin verschillende, dat de

openingen, waardoor de draad getrokken wordt, vooraf

worden gestoken. || De zool, de gesp laat los, laat

ze even aansteken.

2) Van stoffelijke voorwerpen van verschillenden

aard. Ze vastmaken of bevestigen aan iets anders, dat

er doorheen gestoken of gebracht wordt.

a) In den tabaksbouw. Van de groene tabaksbladen.

Ze vasthechten aan houten spijlen, die er doorheen

gestoken worden , ten einde ze in de droogschuur ( ta-

bakssehuur) op te hangen om te drogen. || De tabak

aansteken. Alles was ijverig bezig met aansteken.

b) Bij de artillerie. Van een rad. Het om den arm

der as schuiven en met eene luns bevestigen; eigenlijk

de as in de naaf steken. || Dit rad is gebroken; steek

een nieuw aan.

e) In de keuken. Van vleesch, inzonderheid van

wild. Aan het spit bevestigen, door er dit doorheen

te steken. || Dat ghebraet aensteken , mettre Ie rost

en broche , embrocher, plant. Aen-steken het vleesch

,

aen den spet steken
, figere carnes veru , kil.

d) In het Vlaamsen (en reeds in het Mnl.; zie

Mnl. Wdb. op AENSThKEN , bedr. 1 ). Van een kleeding-

stuk. Aantrekken , aanschieten ; eigenlijk het lichaam

of lichaamsdeel er in steken. Verg. de uitdrukkingen:

hij stak in een oude kamerjapon ; een jongen in de

broek steken , voor het eerst een broekje laten dragen
,

enz. || Steeckt dijnen rock aen, vests ta robbe, plant.

En hy stak een haren kleed aen.

LEDEGANCK 389.

II) Aan in den zin van begin (34, i).

1) Van vaten. Door het insteken eener kraan een

vol vat voor 't eerst openen en beginnen er uit te

tappen. Verg. Aanbreken, bedr. || Een vat bier aan-

steken. Die vaten zijn nog niet aangestoken, zijn nog

vol. Wie heeft dat vat aangestoken?

2) Van bladeren of vruchten, waaraan insecten kna-

gen. Ze voor het eerst beknagen, beginnen er van te

vreten, door er het snuitje in te steken. Zelden van
de insecten zelve gezegd , maar bijna uitsluitend in het

verl. deelw. aangestoken van de bladeren of vruchten

gebezigd. Verg. echter beneden, III, 2, b, a).
||

Eene aangestoken perzik, Kaaraan een insect een wei-

nig geknaagd heeft. Al die abrikozen zijn aange-

stoken. Die peer is niet aangestoken, maar geheel

doorvreten.

III) Aan in den zin van aan het branden (28 , e).

1 ) Eigenlijk , van brandbare dingen. Aan het bran-

den brengen , doen ontvlammen , hetzij door er een

brandend voorwerp in te steken of er tegen te hon-

den , hetzij door omgekeerd het voorwerp , dat branden

moet, in het vuur te steken en te houden. In het

laatste geval wordt de verhouding van steken omge-

keerd, en beteekent het: een voorwerp zelf in iets

anders steken en het daardoor in een anderen toestand

brengen.

a) Met een persoon als onderwerp || De kaars, het

gas , den brandstapel , eene houtmijt aansteken , door

er een brandend voorwerp aan of in te brengen. Een

zwavelstok , eene sigaar aansteken , door ze in eene

vlam te houden. Het wordt donker, we zullen de

kaars moeten aansteken. — Ende hy stack daerop aen

reuckwerek van welrieckende specerijen, Exod. 40, 27.

Ende hy stack de fackelen aen met vyer, Richt. 15, 5.

Als het te licht is om kaarsen aan te steeken , Blank.

3, 157. Dat geen welopgevoed man . .. een blad tabak

zou hebben aangestoken, beets, Cam. Obsc. 92.

Daar brandt de vederbos , en niemandt steekt hem aan.

hooft, Baeto, in Mengdic. 538.

Oud stroo is quaed om aen te steken,

En arger noch syn' brand te breken.

HUYOÏNS 1, 731.

Nadat hy van 's volks bloed de velden had doen rooken

,

En met zyn toorts den burg myns vaders aangestoken,
v. uerkbn, Germ. 284.

— Met verwisseliug van het voorwerp past men
aansteken ook toe op dingen , die niet zelve branden

,

maar het brandbare dragen of in zich bevatten , b. v.

een blaker, eene kachel enz. || Een blaker, een kan-

delaar, eene kroon , eene lamp , eene lantaren , eene

pijp aansteken. Steek spoedig de lamp aan. Is de

kroon al aangestoken? — Men sal sijne lampen aen-

steken ende doen luchten, Exod. 25, 37. Toen zy

den blaker van Suzette aangestoken , en haar eigen

lamp ... uitgeblazen had, beets, Cam. Obsc. 192.

Hy steekt zijn pijpjen aan.

de génestet, L. d. E. 199.

— In het krijgsw.£«K« mijn aansteken , doen sprin-

gen , door het kruit waarmede zij geladen is aan te

steken. || De mijn weid met een vuurpijl aangestoken.

— Bij uitbreiding zegt men vuur, licht aansteken

voor Maken, dat er vuur of licht is of brandt, en

van eeueu brand, dat hij aangestoken is, om te ken-

nen te geven , dat hij moedwillig veroorzaakt en niet

bij toeval of ongeluk ontstaan is. || Steek eerst licht

aan ; het is al donker. Er is van nacht een hevige

brand geweest; men beweert , dat hij aangestoken was. —
lek sal een vyer aensteken in den muer van Damas-

cus, Jerem. 49, 27. Hy, die den hrant heeft aenge-

steken, sal 't volkomelick wedergeven, Exod. 22, 6.

Het aansteken van vuren in de velden , W. v . Strafr.

a. 458.

Dan steekt hij lamp en waslicht aan

,

En geeft een groot festijn.

TOLLENS 5 , 179.

't Gestarnte steekt aan 's hemels blaauw gewelf

Reeds hier en daar zyn stille vuren aan.

LüLOPS, Ged. 185.

— Met verzwijging van het object, en dus schijn-

baar als onz. gebezigd, beteekent aansteken: Eene pijp

of eene sigaar aansteken en beginnen te rooken. || Het

is nog vroeg , steek nog eens aan , rook nog eene pijp

of eene sigaar. Wilt ge niet nog eens aansteken? —
Gedurende dat Karel stopt', aansteekt enz., fokke,

Verz. W. 3, 88.



.;:,; A A N s. AANS. 358

b) Met eene zaak als onderwerp (t. w. een brand,

gloed, vlam, v nu . in/ l, ui eene brandbare slof of

Int vuur (elf els voorwerp. Aan Int branden bn

doen branden. Toepassing der vorige opvatting, doch

waarbij de beteek

11 wordt. || De vlam, de gloed van lul bran-

dende luns stak de belendende gebouwen aan. Eene

vlainint' heeft alle boomen des velta ,
Joel

1, L9. Siet, een kleyn . jrooten hoop bouta

het aensteeckt, Jac.S, 5. Gevoelt men daar een vnur

blaken, dat duur een vonk des hemels schijnt aange-

stoken, v. n. palm, Sal. 1, 350.

— In figuurlijk. ||
Zijn voorbeeld beeft

als door eene electrieke vonk anderen aangestoken (i«

ijver doen ontbranden) , v. i>. palm, SaJ. '4, 94
— £»yn. J.msteken , In i/rand steken, Onlsti

Optieken ;
— Brandstichten , Brand veroorzaken , Vuur

maken. — Wanneer men de samengestelde uitdrukkin-

gen iu haar geheel neemt en als woorden beschouwt,

dan heeft men twee groepen, die apraakkunstig niet

synuu. zijn, vermits de vier eerste de constructie der

bedr., de drie laatste die der onz. ww. vorderen. Ten

opzichte der beteekenissen echter zijn alle synon., dewijl

zij het begrip vuur maken geineen hebbeu , dat echter

bij elke uitdrukking verschillend wordt opgevat.

Bet woord brand, waaraan liet begrip van schade

verbunden is, maakt Gene tweede verdeeling. Al de uit-

drukkingen met brand samengesteld onderscheiden zich

van de overige daardoor, dat zij het veroorzaken van

schade uitdrukken, en het branden onderstellen vu
dat niet bestemd is om te verbranden, Vuur
entegen geschiedt meteen goed doel, om zich te warmen
ui spijzen te bereiden; de overige laten de bestemming

van hetgeen brandt onbeslist, behalve opsteken, dat

uitsluitend van lichtgevende dingen gezegd wordt.

Brandstichten geeft uitdrukkelijk te verstaan , dat

de brand met misdadige oogmerken gesticht wordt,

hetzij uit boosaardige vijandschap, hetzij met het doel

om te kunnen rooven of stelen. In brand steken on-

derstelt wel opzet , maar nut noo Iwendig strafbare bedoe-

lingen, ofschoon het strafbaar zijn kan. Brand veroor-

zaken — dat ook van levenlooze dingen kan gezegd

worden — geeft te kennen, dat het zonder opzet,

maar bij ongeluk of toeval geschiedt; niet de daad

zelve, maar de onvoorzichtigheid kan onder Int bereik

der strafwet vallen. Voorheen veroordeelde de wet ieder

ter dood , die brand had gesticht. Bij het begin der

omwenteling van 1SI3 stak het volk te Amsterdam
de douanenhuisjes in brand. Wie met eene brandende
sigaar op een hooizoldcr rondloopt, kan licht brand
veroorzaken ; ook het broeien van het hooi veroorzaakt

niet zelden brand.

Ontsteken en opsteken, dat alleen door personen

kan geschieden, onderstellen opzet; aansteken, van

een persoon gebezigd, insgelijks. — Opsteken wordt
uitsluitend van licht en lichtgevende dingen gezegd,

ontsteken alleeu van hetgeen als vuur brandt; aan-
steken kan beide woorden vervangen. Ontsteken on-
derstelt in het brandbare voorwerp geneigdheid om te

branden, of wel het reeds aanwezig zijn van vuurstof,

die slechts eventjes behoeft opgewekt te worden ; iets

dat bij aansteken het geval niet is. Het ontstokene

brandt van zelf voort, het aangestokene kan weder
ophouden te branden. Jansteken kan toegepast worden
op dingen , die niet zelve branden , als kachels , lam-
pen , labakspijpeu ; ontsteken niet. Men steekt eene

kaars en eene lamp op en aan ; kruit en reukwerk

,

dat van zelf voortbrandt , worden ontstoken en aange-
stoken

; eene pijp en eene sigaar, die uitgaan als men
niet trekt, kunnen alleen aangestoken worden, niet

ontstoken, evenmin als opgestoken, ofschoon men dit

wel eens ten onrechte zegt.

2) Overdrachtelijk.

a) Van gemoedsb n hartstochten, waar-

van men, ten gevolge derzelfde figuurlijke overdracht,

dat zij branden en ontbranden, en die dus ook

geacht worden aan te steken en aangestoken te wor-

den. In deze opvatting thans verouderd en duur ont-

steken vervai

Met een persoon al? voorwerp. Hem in gemoeds-
• hem aanzetten om voldoening voor

i) hartstocht te zoeken of aan den drang van zijn

l gehoor te geven
, hetzij de hartstocht zelf, hetzij

i ^oon of zaak, die den hartstocht verwekt, als

onderwerp gedacht wurdt.

lek weet dat Beker wijf, iloor lusten aeiigesteken
,

U heeft .en plaots _> imt, en even ujt geset

Om u door enckel list te krijgen in let net.

CAT8 1 , 643.

Door hoogmoet Mei .ie 1 1
1

• 1 1 3 c 1
1 , iu lonten lengesteken.

2, 246.

Ben man , in dit ghewoel , met yver neu-gliesteken.

Z. Sachl. 3, 47.

/3 ) Met eeneu hartstocht als voorwerp. Dien op-
wekken, in werking brengen.

De groote Marlbourg toont hier weder, by het donderen
Van 't barstende kanon , zyn aangestoken moet.

SCHERMER 78.

b) Van stoffelijk (phgsiek), en verstandelijk {intel-

lectueel) of zedelijk (moreel) bederf, dat als eene ont-

steking, als een verterend vuur, om zich grijpt en het

nabijzijndc aantast, liet verderf doen ontstaan (in

iemand of iets), er mede besmetten.

" )
Van personen, door eene ziekte, of van zaken,

door verrotting of ander bederf aangetast. De ziekte,

het bederf aan iemand (of iets) mededcelen , er hem
mede besmetten. || Zijn zoontje, dat den kinkhoest

had , heelt hare kinderen aangestoken , hun de ziekte

medegedeeld. Ge moet om de besmetting te huis blij-

ven; ge zoudt anderen aansteken. Zoek de rotte appels

uit, eer ze de andere aansteken. — Dit zoete vergif

zal alle uwc vogten aansteeken, Zeep. 2, 56. De zwarte

of onnatuurlijk bedorven en aangestoken gal, fokke,
De vrouw , 2 , 8G. Uit vrees dat zij ( de voorwerpen

)

zouden bederven of andere goederen aansteken , W. v.

Kooph. a. 64,6.

— Het verl. dcelw. aangestoken, op vruchten

toegepast, kan zoowel bctcekenen, dat de vrucht be-

gint te rotten, als dat zij door een insect aangestoken

is. Verg. boven, II, 2).— Zegsw. O]) een persoon toegepast zonder ver-

mei, lin_' der kwaal, waardoor, beteckent aangestoken

zijn, bepaaldelijk Eene geheime ziekte hebben. || Hij

is erg aangestoken.

— Spreekw. Eén schurftig schaap kan eene geheele

kudde aansteken , een slecht mensch kan velen bederven.

— Zelden wordt aansteken in deze opvatting, met

verzwijging van bet voorwerp, schijnbaar als onz. ge-

bezigd en van eene ziekte als onderwerp gezegd , voor

zich mededeelen. Verg. Aanstekend als bnw. || Huid-

ziekten steken licht aan.

tl) Van verstandelijke en zedelijke gebreken, als bij-

geloof, dweepzucht, luiheid, nijd, twistznebt enz. Zich

mededeelen aan anderen , die er nog niet mede behept

waren, hen besmetten. Ook gezegd van de personen,

die met die gebreken behept zijn. || Die ketterij stak

velen aan. Dweepzucht had allen aangestoken. De Go-

then waren van het Arianisme aangestoken. — Het

bijgeloof heeft geheele landen met zijn gift aangesto-

ken
,

wr.n.. Wier verhitte inbeelding alles overweldig!

en alles . . aansteekten besmet, Wildsch. 1 , IX. An-

dereu zyn zo geheel door het bederf aangestoken , dat

zy te ellendiger worden, naar gelang het anderen wel-
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gaat. Dit zyn nydigen en luiaards, Blank. 1, 155.

Dat zyne begiuzels slegt , en zyn hart reeds zoude zyu

aaugestooken , Leev. 5, 309. Vervloekte ligtemisseu

enz. . . . zy steeken de heele rommelzoo aan , , 11.

Hetzelfde kwaad heeft, als eene besmettelijke pest,

tot zelfs de dienstboden aangestoken, v. r>. palm,

Sal. 4, 69. De gansebe leefwijze werd er dus niet

door besmet en aangestoken, 7, 171.

— Schertsend bezigt v. d. palm aansteken ook

van eene goede verstandelijke hoedanigheid, om het

onweerstaanbare harer werking uit te drukken. || Toen

Je smaak der voortreffelijke natuurkunde onze stad

éénmaal als aangestoken had, wist ... Van de Perre

deze gelukkige besmetting ook tot het schooue geslacht

te doen overgaan, Bed. 1, 192.

— Ook in deze opvatting wordt aansteken met ver-

zwijgiug van het voorwerp eu dus schijnbaar als onz.

gebruikt. || Niets steekt lichter aan (is aanstekelijker)

dan bijgeloof en dweepzucht.

— Syn. Aansteken, Besmetten. — Zie bij Aan-

stekend.
B) xviide E. Steken in de verouderde beteekenis

van Stooten , en Aan in den zin van aanraking ( 34 , a ).

Aaustooten. Verg. Mnl. Wdb.o^ Aensteken, bedr.2).

Soe langhe als ick by u ben, ghelooft mi claer,

En sal u Parineno niet een hant meer aensteken.

v. ghistele, Terent. Ad. 11.

lek , met een stillen wenck , en sonder iet te spreken
,

Bestont u met de voet een weynig aen te steken.

C'ATS 1, 319.

II. Onzijdig , met zijn.

Steken in den zin als boven, bedr. A), en Aan in

dien van aan het branden (28, e). Van vruchten.

Tot verrotting overgaan ; als 't ware zich aansteken

,

zich met b?derf besmetten; de wederkeerige of passieve

opvatting van het bedr. aansteken in den zin A, III,

2, b, «). II
De appelen begonnen reeds aan te ste-

ken, WEIL.

Afl. en Samenst. Aanstekelijk , aanstekend ,
aan-

steker (-steekster) , aansteking ; Aansteek/cast.

AANSTEKEND , bnw.; -stekender, -stekendst.

Eigenlijk bet tegenw. deelw. aanstekend van aanste-

ken, in den zin van besmetten (bedr. A, III, 2,4),

doch met verplaatsten klemtoon: aanstekend.

Eigenlijk van lichamelijke ziekten of stoffelijk bederf,

maar figuurlijk ook van ziekten en gebreken der ziel;

beide soorten gedacht als een vuur, dat om zich grijpt

eu zich uitbreidt. Het vermogen hebbende om iemand

(of iets) aan te steken, om gezonden aan te tasten

en dezelfde ziekte in hen te verwekken ; besmettelijk.

a) Van lichamelijke ziekten en stoffelijk bederf.
||

Eene aanstekende ziekte. Verrotting is aanstekend. Het

roodvonk en de pokken zijn zeer aanstekend. Wat is

aanstekender dan de pest? Twist men nog, of de cho-

lera aanstekend is of niet? Men beweert, dat het vuur

(bederf) in het papier aanstekend is.

b) Van verstandelijke en zedelijke verkeerdheden.
||

Bijgeloof is aanstekend. Niets is aanstekender voor jonge

meisjes dan pronkzucht. Toen bleek het, hoe aanste-

kend dweepzucht en geestdrijverij zijn.

— Aanstekend wordt zelfs toegepast op min of

meer onwillekeurige handelingen, wier aanschouwing

bij anderen navolging kan verwekken. ||
Het geeuwen

en de St. -Vitusdans zijn aanstekend.

Syn. Aanstekend, Aanstekelijk , Besmettelijk. —
Besmettelijk geeft te kennen, dat de ziekte besmet,

d. i. de afscheiding veroorzaakt van smetstof, welke

ook door iemand, die zelf voor de besmetting onvat-

bair i9, aan derden kan medegedeeld worden. Aan-

stekend, hoewel het misschien niet altijd streng on-

derscheiden wordt, sluit tusschenkomst uit, en onderstelt

onmiddellijken invloed van den zieke. Aanstekelijk om-
vat eigenlijk de beteekenis van besmettelijk zoowel als

van aanstekend, en laat zich voor beide woorden ge-

bruikeu. Het zegt echter meer dan aanstekend , gelijk

daaruit blijkt, dat het gaarne een bijnoord van ver-

sterking bij zich neemt: zeer, erg aanstekelijk; iets

dat bij aanstekend zelden het geval is. Aanstekelijk

is l1 u^ zooveel als lichtelijk aanstekend. Doch besmet-

telijk is erger dan beide, eu verwekt ook, omdat het

aan de mededeeling van giftige stoffen doet denken

,

meer afschuw en vrees. De pest, hoewel ook aanste-

kend en aanstekelijk , wordt, als de meest gevreesde

en gevaarlijke ziekte, bij voorkeur besmettelijk ge-

noemd. Lichtere ougesteldheden heet men liefst aan-

stekend of aanstekelijk. Onwillekeurige handelingen,

als b. v. het geeuwen, kunnen aanstekend en aanste-

kelijk zijn, maar niet besmettelijk; men moet ze zelf

anderen zien doen , om door de neiging daartoe aan-

getast te worden; een derde b. v., die zelf niet geeuwt,

kan die neiging bij ons niet opwekken.

AANSTEKER, znw. m., mv. -stekers. Van

Aansteken in verschillende opvattingen.

1) Aansteken in al de opvattingen, waarbij een

persoon het onderwerp is. Het vr. luidt -steekster,

mv. -sleeksiers. De persoon die aansteekt, in 't al-

gemeen. In dezen zin weinig in gebruik.

2) Aansteken in de verouderde beteekenis van aan-

stooten; zie Aansteken, bedr. B). Werktuig in de

metaalgieterij , t. w. eene ijzeren stang met houten

steel , aan een ketting opgehangen , waarmede de giet-

tap (de prop, die het steek- of gietgat vau een smelt-

oven sluit) naar binnen in den oven gestoken of ge-

stooteu wordt , om het gesmolten metaal te laten uit-

vloeien. || De aansteker miste de prop en moest op-

nieuw gericht worden.

Samenst. Lantarenaansteker (in de bet. 1).

AANSTELLEN, bedr. en wederk. zw. ww.,

met hebben: stelde (zich) aan, heeft (zich) aange-

steld. Uit Stellen in verschillende opvattingen, en het

bijw. Aan in dien van nabijheid of aan zekere plaats

(34, k). Hd. anstellen.

I. Bedrijvend.

A ) Stellen in den zin van ( ergens )
plaatsen , eene

plaats genen. Met een persoon als voorwerp.

I) Eigenlijk. Jagersterm. Iemand aan of op eeue

bepaalde , met beleid gekozen plaats stellen of plaatsen ,

om daar het wild af te wachten ; den jagers hunne

plaatsen aanwijzen, eer het drijven begint; hetzelfde

dat men ook posleeren noemt. || Gij kent de plaatse-

lijke gelegenheid het best; wilt gij de jagers aanstel-

len? Ik ken de streek, en belast mij met het aan-

stellen.

II) Overdrachtelijk.

1 ) Met een bepalenden persoonsnaam als voorwerp

,

d. i. met een znw. of voornw., dat een bepaalden per-

soon aanduidt. Iemand plaatsen in zekere betrekking,

waarin hij eene taak te verrichten heeft; hem als 't

ware aan zekere plaats, aan of bij zeker werk stellen

of plaatsen; hem stellen op eenen post (ralat. posla

,

van fonere , stellen, plaatsen). De taak, die hij te

verrichten heeft, kan op verschillende wijzen aange-

duid worden , als

:

a) door eene omschrijving; meestal door om met

eene onbep. wijs. || Iemand aanstellen om iets te doen.

Men stilde hem aan om de orde te bewaren. Hij werd

aangesteld om het toezicht op de arbeiders te houdeu.

De bleeker had iemand aangesteld, die niets anders te

doen had, dan tegen het stelen te waken.

4) door als met een qualiteitsuaam , waaruit de

aard der opgedragen werkzaamheden kan opgemaakt

worden. Iemand aanstellen als, b. v. als burgemees-
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ter, hem op eenen post stellen of plaatsen in hoeda-

nigheid van burgemeester. De uitdrukking wordt ge-

bezigd, wanneer men niet «ooieer de taak , die de

te verrichten heeft , op den voorgTond -telt

.

als wel öf den aangestelden persoon , of het aanstellen

is het verschaffen van een bestaan, öf de plaats

waar iemand aangesteld wurdt. II Een bekwaam man
'Hen, een persoon kiezen , die voor

het doel geschikt is. Dit medelijden stelde men hem
als kommies aan

,
gaf men hem dat postje. Om alles

te weten te komen, wat in die stad voorviel, stelde

men daar een erkenden aanhanger als ontvanger aan.

— De qunlitaticvc bepaling met ah blijft soms Re-

heel achterwege, t- w. wanneer aanstellen tegenover

afzetten staat, of de aard der opgedragen betrekking

als onverschillig beschouwd wordt. || De Koning zette

hem af en -telde een ander aan. Hij verlaat de lil

omdat hij te A aangesteld is.

e) door tol
. gevolgd vaneen qnaliteitsnnam. Iemand

aanstellen tot, b. v. tot burgemeester, hem die hoe-

danigheid geven, hem (burgemeester) maken. De uit-

drukking wordt, in ond rscheiding van de vorige, ge-

bezigd, wanneer de betrekking de hoofdzaak is.
||

Iemand tot bevelhebber, tot meesterknecht , oppasser,

opzichter, opziener, voogd enz. aanstellen. — Gy
weet . . . dat wylen uwe Tante my tot executeur heeft

aangesteld, Leev. 8, 299. Pronnink, door Leicester

in de Utrechlsche regering gedrongen, en tot Burge-

meester aangesteld, stijl, Opk. 219. Deze bastaard-

telg stookte . . de ingezetenen ... op , om alle de

.-onen van Gidcon om hals te brengen , en hem
tot hunnen koning aan te stellen, V. D. PALM,
Red. 1, 48.

De Prlni doet Plaviul liem op den togt verzeilen
,

Met last Aprmiius tot stadvoogd aan te stellen.

v, merken, Cerm Sol.

— Aanm. Daar aanstellen, naar het hedendaagsch

taalgebruik , altijd het opdragen van zekere taak of

werkzaamheid onderstelt, is de uitdrukking erfgena-

men aanstellen , die men vroeger bezigde ( Blank. 3,26,

Leev. 8, 305 enz.), thans niet meer bestaanbaar en

ht door instellen vervangen.

2 ) Met een qualitatieven persoon-naam als voorwerp
,

d i. met een znw., dat één of meer personen in zekere

betrekking aanduidt. De taak, die de aangestelde te ver-

richten heeft , kan dan uit dien naam zelven opgemaakt

worden. || Arbeiders, opzieners, wakers aanstellen.

lieden in zekere betrekking stellen om daarin te ar-

beiden , het opzicht of de wacht te houden. — Heeft

Christus in zyne Kerk dan gecne bisschoppen, leeraars

en ouderlingen aangesteld? Leev. 1, 93. Ook zou hy
de Sekretarissen der Kwartieren en der Steden aan-

stellen , wagen. Vad. Hist. 14, 359. Hertog Filips . .

stelde . . . eenen stedehouder aan , die van zijne wenken

vloog, stijl, Opk. 63. Overheden en regters aan te

stellen, v. D. PALM, Bijbel v. d J. 16, 115. Eene

nieuwe Regering moest aangesteld worden , Gedenkschr.

57. Indien, bij dezelfde akte, verscheidene gevolmag-

tigden of zaakgelastigden zijn aangesteld, B. W. a.

1841.
— Syn. Aanstellen, Benoemen, Beroepen. — In

de vorige eeuw , toen benoemen in de beteckenis gold

van het vreemde nomineeren , en benoeming met nomi-

natie gelijkstond , was aanstellen het gewone woord

voor het opdragen zoowel van een openbaar ambt als

van eene betrekking in dienst van een bijzonder per-

soon. Ook thans nog, nu voordragen voor benoemen

in de plaats is getreden en dit laatste met aanstellen

synoniem geworden , is toch aanstellen het meest al-

gemeene woord gebleven , dat in den ruimsten zin

gebruikt wordt. Het benoemen onderstelt altijd het

gebruik maken van eene bevoegdheid, door het recht

, Int geschied! of door de overheid, öf door

wettig erkende lichamen , of door bijzondere personen

krachtens de voorschriften der wel Men wordt door

den Koning, door een minister, door een ge»

lijk of plaatselijk bestuur, tot een openbaar ambt be-

noemd, Int Instuur eener naamlooze vennootschap be-

beambten; de rechtbank benoemt dl

de erflater benoemt een voogd voor zijne kinderen

n uitvoerders zijner uiterste-wilsheschikkingen. In al

\ allen kan men ook aanstellen bezigen , doch dit

mi i is ruimer van opvatting en wordl ook gezegd

van bijzondere personen, die op eigen gezag aan an-

deren eene bepaalde werkzaamheid van eenigen duur

opdragen. IV koopman stelt boekhouders en handels-

ra aan, de bouwmeester opzichter-

il . loemen ongepasl zijn, Waar benoemen

cu aanstellen heide kunnen gezegd worden , is toch

een onderscheid op te merken. Aanstellen ,
dat eigenlijk

te Kerk stellen beteekent, brengt van zelf mede, dat

de persoon, aan wien de werkzaamheid wordt opge-

dragen , ook bereid is zich daarmede te belasten en ze

werkelijk aanvaardt. Bij benoemen is dit niet het ge-

val; de benoemde kan voor de eer of den last bedanken.

De persoon, die zich bij Koninklijk Besluit het bur-

gemeesterschap in eene gemeente ziet opgedragen ,
maar

het ambt niet aanvaardt, is wel benoemd, maar niet

aangestelil.

In onderscheiding van de beide vorige woorden, is

beroepen van zeer bijzonderen aard. Het onderstelt

eenige onz-kerheid, of de persoon , die geroepen wordt,

aan die roeping al dan niet gehoor zal geven. Het

wordt daarom bij voorkeur gezegd van geestelijken,

die hetzij door een kerkeraad, hetzij door de gemeente-

leden bij wettige meerderheid van stemmen tot de

herderlijke bediening worden geroepen of uitgenoo-

digd , met vrijheid om dat aanbod al of niet aan te

nemen. Maar die geestelijken, die hun kerkelijk ambt

van de honge kerkelijke overheid ontvangen ,
worden

benoemd,, niet beroepen. De Paus benoemt eenen bis-

schop , de Bisschop benoemt eenen pastoor ;
maar de

leeraar eener protestantsche gemeente wordt door den

kerkeraad beroepen.

B) Stellen in den zin van in zekere orde ,op zekere

wijze plaatsen, die dit woord ook heeft in stelsel,

stel, enz. Iets ergens, aan eene plaats, op zekere

wijze stellen en inrichten, op deze of gene manier aan-

leggen. Met eene zaak als voorwerp ,
aangeduid

1) Door een znw. || Acn-stellen, instiiuere, kil.

Wie sijnen wegh wel acnstelt (zijnen wandel goed in-

richt), dien sal ick Godts heyl doen sien, Ps. 50,23.

Sy en stellen hare handelingen niet aen om haer tot

haren Godt te bekeeren, Hos. 5, 4. In sijn binnenste

stelt hy bedrogh aen, Spr. 26, 24. Sy souden haer

leven soo lichtveerdigh niet acnstellen , visscker,

Sinnep. 194. Hoe de mensch . . . zijn handelen wandel

moet aanstellen, Voorber. voor vondel' s Toon. d.

mensch. lev. Dat men tot Syracuzen de schonwspeelen

zoo breedt niet aanstelde (aanlegde) , hooft, Tac. 228.

Zonder yet tot beroerte der gem eente ... aan te stel-

len (aan Ie richten, te beginnen), iV. U. 146. Die .
•

hunnen koers Oostnoordtoost hadden aangestelt (ge-

richt), brandt. De Ruiter 797. 't Ware te wen-

schen , . • dat elk zijn leven zoodanig aanstelde
,
dat

enz., loosjes, Lijnsl. 4, 848.

EIck stelt iyn' raken ten

Na lyd en zeden zyn , die hem te voren komen.

DE DECKER 1 , 10.

2) Door het onbepaalde het , wanneer men het on-

noodig acht de zaak in de bijzonderheden te noemen.

Verg. het zus of z66 aanleggen, — maken, en der

gelijke uitdrukkingen. || Zo gy het dus aanstelt,

het sop de kool niet waardig zyn , Blank. 1 ,
66

zal
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Sij stellen 't ongebonden aan.

DE HUBBKT, I's. 73.

Maer schoon ick ruste soek ontrent de groene boomen

,

lek stel het geensints aeu om daer te sitten droomen.
CATa 2 , 304.

— \ ;i ii ni. In deze beteekenis ( 1 en 2 ), dezelfde die

nog aan lid. ansle Hen eigen is , en die aan het afgeleide hd

.

amtall, ons aansfal/e, ten grondslag ligt , is aanstellen

thans verouderd en door aanlegyen vervangen. Verg.

Aanstalte (Etym.) en Aanleggen (bedr. B, II).

De uitdrukking een onderzoek aanstellen, (v. D. talm.
Sol. 8, 268 ) is thans niet meer met ons taaieigen overeen

te brengen. In dien zin zegt men instellen.

II. Wederkeerig.

S/ellen in den zin van op zekere wijze plaatsen

,

inrichten, als bij bedr. B.). Zich aanstellen, alleen

van personen gezegd en steeds vergezeld van eene be-

paling van wijze. Zich op zekere wijze voor het oog
van anderen stellen, aan anderen voordoen; zich op

deze of gene manier houden of gedragen; altijd niet liet

bijdenkbtcld van afkeuring. || Zich belachelijk, bespot-

telijk , dom , dwaas , kinderachtig , kleingeestig , vreemd

,

wonderlijk , onbeschoft , als een gek , een dwaas , een

kind, een kwajongen, een lafaard enz. aanstellen. —
Zich als onnozele kinderen aeu-stcllen, de hrune,
Bank. 1 , -11)3. Die zich als een kiecken of duyve
aen-stelt , zal vroegh of lact van den havick wegh-ge-
ruckt en verslonden werden, 1, 134. Je Moeder stelt

zich waaragtig aan, of zy gek is, Leev. 5, 205. Hoe
kan je je toch zoo mal aanstellen ? fokke , Boert.
Reis 1 , 87. Dan zal ik . . . mij ... als eene arme
en bedroefde weduwe aanstellen, Verz. W. 4, 150.

Dat zij zich aanstelden, alsof zij hem onderrigting

konden geven, v. d. palm, Red. 4, 9. Hoe? zoude

ik, uit liefde tot het leven, mij lafhartig aanstellen?

4, 78. Het spijt mij . . . dat ik mij zoo kinderachtig

heb aangesteld, v. lennep, K. Zev. 1 , 313.

Al stelt zich menig nipnsch zo aan,
Hat hy by 't slegte volk den waan

Van heilig heeft gekreegen.

Leer. 8, 829,

— xviiiie E. Thans is aan zich aanstellen het be-

grip van veinzerij vreemd ; doch voorheen werd het

ook gebezigd in den zin van zich houden als , veinzen of

voorgeven iets te zijn. || Ende het sal zijn, als sy

inkomt, dat sy haer vreemt aenstelleu sal (zich als

eene vreemde zal voordoen), 1 Kon. 14, .5.— Syn. Zie Gedragen (zich — ).

Afl. Aansteller {IV. v. Kooph. a. 11), aanstelling.

AANSTELLING, znw. vr., mv. -stellingen.

Van Aanstellen. Hd. anstellung , dat echter veel rui-

mer beteekenis heeft.

1) De daad van aanstellen in de bet. bedr. A, II.

Het aanstellen. ]| Alle deeze aanstellingen zouden ge-

schieden zonder voorgaande benoeming (nominatie),

wagen. Vad. Rist. 14, 359. Dat ik u van harten

geluk wensch met uwe aanstelling van (thans tot) Ka-
pitein , Blank. 1 , 77. De eerste aanstelling der Graven

,

stijl, Opk. 23. Don Jan van Oostenrijk .. (was)

tot Landvoogd benoemd , en reeds met dien last in

Luxemburg gekomen , van waar hij door brieven de

algemeene Staten van zijne aanstelling verwittigde, 158.

De omzigtigheid , waarmede de voorwaarden van zijne

aanstelling uitgedrukt werden, 209. De aanstelling

van eenen nieuwen lasthebber . . . brengt de herroeping

van den eersten mede, B. W. a. 1853. De akte van
aanstelling, W. v. Kooph. a. 65.

2) De ambtelijke kennisgeving, dat men tot zekere

betrekking aangesteld is. || Hij heeft zijne aanstelling

als Luitenant ontvangen. Hij is benoemd , maar wacht
nog altijd op zijne aanstelling.

3) liet schriftelijke bewijsstuk, waarin de bovenbe-
doelde kennisgeving vervat is; de akte van aanstelling.

||

Steek uwe aanstelling bij n; men mocht eens zwarig-
heid maken u te erkennen. Hij had zijne aanstelling

niet bij zich.

.la n in. Aanstelling voor het ambt of de betrek-

king zelve, door sommigen gebezigd, is een germa-
nisme, met ons taalgebruik in strijd.

AANSTEMMEN, bedr. zw. w-.v., met heb-
ben : stemde aan , heeft aangestemd. Uit Stemmen
en het bijw. Aan, beide voorheen il] andere opvat-
tingen dan thans. Hd. anstimmen. Het woord, of-

schoon noch bij plant., noch bij kil. opgeteekend,
was echter reeds in de 16de eeuw in gebruik: het
komt reeds bij cookniiert voor. Doch het gold vroe-
ger in andere beteckenissen dan hedendaags, t. w.:— vi i.i. en x \ ii. i<- e. Stemmen in den zin van
zijne stem geven, en Aan in dien van richting naar
zich toe (34, d) , evenals in aannemen. Bij stemming
aannemen

, toestemmen , instemmen met ; in tegenstel-

ling van afstemmen. \\ Dat's aangestemt, wy sitten,

cookniiert 1, 339, n°. 17. (Hy had) op de dagh-
vaart van Deuremonde het waapenen aangestemt, hooft,
N. H. 1 68. Deeze stemden . . . het vertrek der vreem-
delingen aan, 421. Zy wisten dit uit te zetten (uiteen

te zetten) met zulk een' windvang van woorden,
dat . . ydcr . - het aanstemde, 962. Hoe zy . . . zich

bezwaart vonden in 't af- oft aanstemmen , 923.
— wiii.i. e. Stemmen in den zin van op zekeren

toon inrichten, en Aan in dien van bereiking van
den vereischten toestand (34, f). In eene zekere

stemming brengen; thans alleen stemmen.
|| Dat zyn

geest niet zo liefelyk aangestemt (gestemd) was als

die van A. Blankaart, Blank. 1, 90.
— De opvatting van aanstemmen als bij stemming

bepalen, vaststellen, in Drenthe gebruikelijk (de ja-
gers Archief 1, 242), schijnt in onze taal nooit

algemeen geweest te zijn. Ook het Hd. kende voor-

heen angestunmt voor bestimmt , festgesetzt ( grimm ,

D. Wtb. 1, 485).

Thans is aanstemmen , evenals hd. anstimmen, uit-

sluitend in gebruik in de beteekenis, aan muziekin-

strumenten ontleend , waarbij Stemmen wordt opgevat

als het brengen op de juiste toonhoogte , en Aan in

den zin van aanvang of begin (34, i). Aanstemmen
is dus eigenlijk : het speeltuig beginnen te stemmen
(hd. die saiten anstimmen, opitz bij grimm t. a. pi.),

hetgeen aan het spelen en zingen voorafgaat; doch,
bij uitbreiding, als bedr. ww.:

) Met een gezang als voorwerp. Beginnen (een lied)

te zingen , den eersten toon er van doen hooren ; het-

zelfde als aanheffen, maar bij uitsluiting van het

zingen gezegd en alleen in den hoogeren stijl gebezigd.
|j

Waar Hij, opgestegen tot den troon zijns Vaders,

den lofzang aller hemelbewoners hoort aanstemmen

,

v. d. palm, Leerr. 3, 139. Om . . . liederen des ge-

juichs en der verrukking aan te stemmen , lied. 1 , 13S.

Gy, Dichtkunst, 't zij ge om hoog aan 't hoofd der Englenchoren
Gods lofzang aanstemt, die geen' weergalm schept in de ooren.

bild. 2, 344.

hy steekt de krijgstrompet,

En stemt een' zangtoon aan, die elk in vlammen zet.

2, 216.

'k Gaf last, om, hem ter troost, den lijkzang aan te stemmen.
2, 89.

Men stemt een' harptoon aan , die door de wolken dringt.

2, 116.

Het was dat lied, gelijk hy zelf, vermaard,...
En aangestemd waar immer Joden zwerven.

DA COSTA 3, 155.

Afl. Bij hooft aanstemmer, toestemmer (N. 3.

860), en aanstemming , toestemming

(

N. H. 454, 514).
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AANSTEMPELEN, bedr. zw ww
hebben • rimpelde aan , heeft aangestempeld. Uit Stem-

peten, van i pel voorzien, en liet bijw. Aan
in den zin van aanvulling (3-1, f). Van schrijf- en

postpapier. Van een lege)- of ecnig ander merk , een

naatneijfer enz. voorzien , door er dit met den stem-

pel op te drukken , met het doel om den 1

den voorraad gestempeld papier aan te vullen of te

vermeerderen. || II t gestempelde papier raakt op;

wij moeteu astempelen

Afl. Aanitempeltng.

AANSTERKEN, onz. aw. ww., met rij»;

sterkte aan , is aangesterkt. L'it Sterken, als onz. op-

d. i. sterker worden, en liet bijw. Aan in den

zin van voortgang of toeneming (34, ƒ'). Voortgaan

erker te worden, toenemen in kracht; vooral

van herstellende zieken gezi l' :
s

\< t medelyden

zag ik , dat de waarde vrouw niet veel was aange-

sterkt , zedert ik haar laatst gezien had , Leec. 4, 296.

Ben ik maar eenmaal danr
,
gewis

dan sterk ik langzaam aan.

DEGÉMESTET, L. 't. E. 143.

— xviidr r. Voorheen werd aensterken ook
,
gelijk

thans sterken, als bedr. ww. gebezigd voor Sterker

maken , versterken.

De kleedingh, «rt-men, maeckt den man
,

Ku dleM heefl die iterclt-M in.

V. BEACMOST 184.

AANSTERVEN, onz. st. ww. der ls'e kl.

met zijn : stierf aan , stieroen aan , is aangestorcen.

I it Vervenen het bijw. Aan in den zin van aankomen

,

als eigendom (84, < • 111. ansterlen. Met den 3<ien nv.

des perse nu Eem tndfl i igi lom worden door het ster-

ven van een ander, bij erfenis ten deel vallen ; het-

zelfde als het meer gebruikelijke Aanbesterven ( zie

ald. en verg. Mnt. Il'db. op Aensterven) Mees!

gebezigd in het deelw. aangestorven. || Dat huis is mij

aangestorvcn, weil. Het conincrijck van Sicilien,

dwelck hem met alle rechten aengestorven was, mar-
ku, Bgenc. 2, 10 [bl. 133 b).

't vinlruckte bluet

TV letten in het wettigh goei

,

Hun aengestorven.
VOUDEL, 6, 91.

Een onuitputbre schat , door 't Kruis ons aengestorven.

voïfDEL , Mtieghdebr. 68.

AANSTEVENEN, onz. z*. ww., met zijn

en hebben : stevende aan , is en heeft aangestevend.

l'it Stevenen en het bijw. Aan in verschillende op-

vattingen.

1) Aan inden zin van nadering (31, g). Hulpw sijn.

a) Eigenlijk, van schepen of de personen die daarin

varen. In snelle vaart naderen tot een bepaald punt,

waarop men den voorsteven gericht houdt; komen
aanzeilen. || Een trotsch schouwspel, ecu oorlogsschip

met volle zeilen te zien aanstevenen ! Wij stevenden

rechtstreeks op het eiland aan.

b) Overdrachtelijk en schertsend, van voetgangers

gezegd. Recht toe recht aan met snellen tred aankomen.
||

Wie komt daar aanstevenen (of — aangestevend)?

2) Aan in den zin van voortgang (31, _;'). Hulpw.
hebben en zijn, naar gelang men de beweging als

eene handeling of als ecne plaatsverandering beschouwt.

Goed voorwaarts stevenen. || Met den wind in het

zeil stevenden wfl lustig aan.

AANSTICHTEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben-, stichtte aan, heeft aangesticht. L'it Stichten

en het bijw. Aan in den zin van aanvang of

begin (31, i). Hd. anstiften. Iets ( t. w. iets kwaads)

veroorzaken , teweegbrengen , er de eerste bewerker van

zijn, verschillend van Stichten, dat ook de geheclc

uitvoering in zich besluit. || Hoe lange stilt gyliedcu

abten tegen eenen mant I's. 62, -1.

lid woord komt niet lij ku.. voor, maar wal bij

PLANT., die liet door machinari , ordiri vertaalt. Het

- min of uut verouderd, all
1 spreek-

taal niet meer in gebruik, ofschoon als bijbelschc uit-

drukking nog altijd bekend. Men mag het weuschelijk

achten heel in onbruik gcrake. Geen

ander woord drukt hel denkbeeld zoo eigenaardig u

daar stichten aanrichten van

gewone uitdrukking is gebleven, is aanstichten ,
als de

aanvang vau het stichten . liet eerste veroorzaken van

Int kwaad , een duidelijk en bruikbaar woord.

Afl. Aanstichter (-stichtster) , aanstichting.

AANSTICHTER, anw. m., mv. -stichters

en -stichteren; vr. -stichtster, mv. -stichtsters en

-stichtsteren. Van Aanstichten (zie ald.). Hd. antlifter.

die :it- .kwaads) het eerst bewerkt of tewceg-

, de veroorzaker, de aanlegger. Bij plant.

„Acnstichter des q uaets, caput, author mali."
||

Als of hy selve Heliodorum geslagen hadde, ende een

stichter ware geweest van alle dit qnaet, 2 Mach. 4, 1.

1 ii e/' heeft ... de aanstichters der muitcrye met der

doodt gestraft, hooft, Tac. 413. Hordeonius werdt,

by deeze gelegenheid, de aanstigtcr, hy de nitvoerer

van 't schelmstuk genoemd, WAGEN. Vad. Jlist. 1 , 136

( uit hooft , Tac. t. a. pi.).

AANSTICHTING, tiw. vr .; Int mv. niel

in gebruik. Van Aanstichten (zie ald.). De daad van

aanstichten , het aanstichten , het teweegbrengen of

veroorzaken (van iets kwaads). ||
Aristobulus werd . . .,

op aanstichting der Pompcjanen, met vergif om 1
1

'

leven gebragt, v. i>. PALM, Bijbel v. d. J. 17,210.

Onze „ poorterlijke ontsteltenissen" van dien tijd , de

vrucht van „ des gemeenen mans" aanstichting of toe-

doen, Bi ski.x iivéT in Gids, 1861, 1, 460.

AANSTIJGEN, onz st. ww. der 5<»« kl.,

met zijn: steeg aan, stegen aan, is aangestegen. Uit

Stijgen en het bijw. Aan in den zin van nadering

(34, g). Stijgend naderen, aankomen in opwaarts

gaande richting. In den hoogeren stijl. ||
Dies Guize

120 uitgelecze mannen belastte aan te styghen (naar

het bolwerk), hooft, N. H. 11.

Als Venus komt te wagen aengestcgen {naar den hemel).

vondel 5, 581.

Hier komt hy aengestegen

,

Met eenen gouden tack , en heeft de steile wegen

Voorspoedigh afgeleit. 6, 222.

AANSTIJVEN , onz. zw. ww., met zijn : stijfde

aan, is aangestijfd. Uit Stijven ( l«te art.) alszw ww.,

en het bijw. Aan inden zin van toeneming (34, j).

1 ) Van slappe of vloeibare dingen. Stijver, va.4er

worden. || Die gelei is wel wat week, maar in den

koelen kelder zal zij nog wel wat aanstijvcn.

2) Van den wind. Heviger, sterker worden. Wc
de uitdrukking eene stijve koelte, voor een tamelijk

sterken wind. || De koelte stijfde meer en meer aan,

en ging eindelijk in een storm over.

AANSTIJVEN, bedr. st. ww. der 5de kl.,

met hebben : steef aan , steven aan , heeft aangeste-

ven. Uit Stijven (2de art.) als st. ww., en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen.

1 ) Aan in den zin van aanvulling van het ontbre-

kende (34, f). Van gesteven linnen. Het opnieuw

met stijfsel bewerken en daardoor stijver maken. || We
boorden moeten nog wat aangesteven worden.

2) Aan in den zin van voortgang (34, ƒ). Met

verzwijging van het voorwerp , en dus schijnbaar onz.

Voortgang of spoed maken met het stijven van lin-

nen. || Als ge die wasch nog af trilt krijgen, zult ge

hard moeten aanstijvcn.
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AANSTIKKEN, bedr. zw. ww., mei hebben-,

stikte aan , beeft aangestikt . Uit Stikken in den zin

van met de naald beiverken , en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen. Hd. ansticken.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Door
stikken aan iets anders verbinden; met dichte steken

aan iets vasthechten. || Dit stuk moet aangestikt, niet

aaiigeregen worden.

2) Aan in den zin van voortgang (34,,/). Met
verzwijging van het voorwerp, en dus schijnbaar onz.

Voortgang of spoed maken met stikwerk. || Als wij

goed aanstikken, kan het werk vandaag nog klaarkomen.
Afl. Aanstikking (in de bet. 1).

AANSTIPPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

stipte aan, heeft aangestipt. Uit Stippen eu liet bijw.

Aan in den zin van aanraking (34, a).

1 ) Iets even met den vinger aanraken , er ( met den

vinger) eene stip bij zetten, om er de aandacht op te

vestigen ; terloops aanwijzen , aantoonen.

a) Eigenlijk. || Dewijl gij . . . de oorzaak van ons

gewrocht niet gevonden hebt, zo zal ik u die, edoch

als met den vinger, . . . aanstippen, Wildsch. 2, 4.

b) Figuurlijk. Iets eventjes aanroeren , terloops met
een enkel woord vermelden. Vooral gezegd van een

aantal bijzonderheden, die bij elkander behooren, en

die men e'én voor e'én met een kort woord aanduidt.
||

In de Voorrede . . . had ik aanvanglyk het een en

ander aangestipt, Leev. 3, Voorr. 17- De volgende

artikels zal ik nog aanstippen , 8 , 304. Wanneer wij

de doodsplegtigheden der Ouden , slechts als van ter

zijde, aanstippen, pokke, Verx. W, 1, 253. Een
woord , dat . . . wel verdient hier ter loops aangestipt te

worden, 10, 243. Ik kan uit vele slechts dit weinige

aanstippen, v. d. palm, Leerr. 4, 30. Ik heb dit

slechts kortelijk aangestipt, Red. 4, 72.
— Syn. Zie Aanroeren, I, 2, b).

2) Iets met eene stip teekenen of merken, er (met
pen of potlood) eene stip bij zetten, om het van an-

dere soortgelijke dingen te onderscheiden; vluchtig

aanhalen (zie ald. B, 1), aanschrappen of aanstre-

pen; vooral van namen, cijfers enz. gezegd. || Ik zal

de posten aanstippen, die bij vergissing op mijne re-

kening staan. Hebt gij de artikelen aangestipt, die

gij verlangt? Stip op de lijst de namen aan van hen,

voor wie gij stemmen wilt. Een aangestipte catalogus

(waarin de nommers , die men bedoelt, met eene stip

zijn aangewezen).

Afl. Aanstipping.

AANSTOFFEN, bedr. zw. ww., met hebben-,

stofte aan, heeft aangestoft. Uit Stoffen en het bijw.

Aan in deu zin van aanvulling van het ontbrekende

(34, f). Door stoffen schoonmaken, van het stof rei-

nigen, t. w. gedeeltelijk, voor zoover het noodig is

om een voldoenden staat van reinheid te herstellen ; in

onderscheiding van Stoffen, dat eeue geheele reiniging

te kennen geeft. || De kamer, den vloer, den zolder

aanstoffen. De kamer heeft gisteren de weekbeurt ge-

had, maar mag vandaag wel weer wat aangestoft worden.

De turfdragers zijn boven bezig geweest; zult ge den

zolder wat aanstoffen?

AANSTOKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

stookte aan , heeft aangestookt. Uit Stoken eu het bijw.

Aan in den zin van voortgang of toeneming ( 34 , j).

1) Met een zakelijk object.

a) Eigenlijk. Van een vuur, dat reeds brandt, dat

reeds is aangestoken (van aansteken). Het feller doen

branden , hetzij door er in te poken , hetzij door nieuwe

brandstoffen aan te brengen. || Stook het vuur wat
aan, het begint hier koud te worden. —• Hij . . .

stond ... bij het aangestookte vuur, in de eene band
een lepel houdende, waarmede hij saus in een pannetje

roerde, v. lennep, Rom. 9, 86.

als een vienge komeet,
Die, schielijk aengestookt van zwavel, onder 't glimmen,
y.yn rierroe w^nkt

ANTONinES 1 , 55.

Daar ginder zet het vuur,
Van onder aangestookt en door den togt aan 't vlammen,
Een waterpoort in brand.

TOLLENS 6 , 88.

- Bij uitbreiding ook van een gloed of hitte, door
andere oorzaken dan door vuur ontstaan , maar daar-

mede gelijkgesteld.

Ay my! hoe brandt u 't bloed! hue kookt het in uw aaren'
Hoe vliegt , hoe biuiscllt het op , en stookt de hersens aan

'

bild. fi, 447.

Met verwisseling van het voorwerp , zegt men ook

oneigenlijk:

— De kachel, den oven, den haard aanstoken,

het vnur, dat daarin of daarop brandt, feller doen

vlammen. || Stook de kachel wat aan, het is hier

koud. Ge moogt den oven wel goed aanstoken , want
het is al laat. — Dagelijks zijt gy (de haard) als

een twistappel in de huisgezinnen , als de een u te

warm , en de andere niet warm genoeg aangestookt

acht, beets, Cam. Obsc. 280.

— Ook , met verzwijging van het voorwerp , en

dus schijnbaar onz. Hard stoken. [| Hangt ge den

pot nu eerst over, dan moogt ge wel goed aanstoken.

b) Overdrachtelijk. Van tweedracht, twist, vijand-

schap enz., die bij een vuur vergeleken worden, dat

ontbrandt, ontvlamt , brandt , gloeit enz. Ze opwakkeren ,

feller aanzetten. || Het vuur der tweedracht, het twist

-

vuur aanstoken. Eenen twist, eene partijschap aansto-

ken. Die twee waren al lang op elkander verbitterd

,

en hij heeft het vuurtje aangestookt. Ik zal mij wel

wachten, dien twist aan te stoken. — Gemelijkheid

en onvergenoegdheid stoken dit vunr (der tweedracht)

aan, v. d. palm, Sal. 4, 76. De Eaktie, die het

vuur had aangestookt, ... was verre van nationaal,

v. lennep, Gesch. 12, 121. Hij had een opstand

in het geheele grondgebied van Djokjokarta weten aan

te stoken, 12, 99.

- V.'iniu. Minder juist vindt men aanstoken som-

tijds gebezigd voor Aanwakkeren, aanzetten in 't al-

gemeen , zonder dat de vergelijking met vuur gebruikelijk

of gepast is. Zoo h. v. in Leev. 4, 245: „ Domine'

Heftig stookt haare naauwgezetheid aan." Dit gebruik

is niet aan te bevelen: het zou de eigenaardige kracht

van het woord verlammen.

2) Met een persoon als voorwerp. Iemand in een

vijandig of boos voornemen versterken , hem tot kwade

handelingen aanhitsen, opruien; als 't ware het vuur

van den boozen hartstocht bij hem doen ontvlammen. ||

Iemand aanstoken tot opstand , muiterij , verzet , ver-

raad, wraak, wreedheid enz. Wie heeft hem hiertoe

aangestookt ? Hij stookte den Keizer aan , de Christenen

te vervolgen. — Ons dochtertje , aangestookt door haare

moeder , durfde my . . . enz., Blank. 1 , 237.

— Syn. Zie Aansporen en Opstoken.
Afl. Aanstoker (-stookster) , aanstoking (

in de bet.

1, b en 2).

AANSTOKER, znw. m., mv. -stokers en-sto-

keren; vr. -stookster, mv. -stooksters en -slooksteren.

Van Aanstoken. Degeen die aanstookt; doch niet in

de beteekenis van het aanstoken van een eigenlijk vuur,

maar door het gebruik uitsluitend beperkt tot aan-

stoken in de bet. 1, b en 2), en dus zooveel als

Twiststoker en Opruier. [| Reeds hebben wij een der

aanstokers van dat geschil . . . zijn afscheid doen geven

,

v. lennep, Rom. 5, 107.

AANSTOMMELEN , onz. zw. ww., met zijn :

stommelde aan, is aangestommeld. Uit Stommelen en

het bijw. Aan in den zin van nadering (34, g).
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Stommelend u «deren , aankomen mei den uu.

fang en het hortende gedruis van iemand die in hei

uister gaat en al tastende nu en dan te.

loopt of stoot. || Wie komt daar aanstommelen {of
aaugestommeld ) ? Het was middernacht , toen ik in

den gang iemand hoorde aanstommelen.

AANSTONDS, bijw. van tijd; door aanhech-

ting der adverbiale s gevormd van de mul. uitdrukking

aen stonden d. i. aan of op dezen stond (zit

If'db. 1 , B2 en 'J7>. Aan is hier als voora. gebezigd

in den zin van onmiddellijke nabijheid (zie Aan,
$ 9 en 17); stond in dien van oogenblik oj I

zijn tegenwoordigen vorm schijnt het woord van jonger

lening te zijn; noch bij plant., noen bij KIL .

noch in den Statcnb. komt aanstonds voor.

) Binuen weinige oogenblikkcn. || Gij mannen zijt

met een jas of overrok aanstonds reisvaardig , ll'i/dsck

.

3, 56. Men dient dau maar te zwygen , of aai

is het: , Wyf , hoc zit 2, 78. Mevrouw
en ik waren aanstonds vrienden, 1. ~7. Men moet niet

aanstonds boos worden, als men enz. 8, 351. Deze

netheid en nauwkeurigheid in het spreken . . . waar-

aan men den man van beschaafden geest en omgang
aanstonds onderscheidt, v. d. palm, Red. 1, 40
de tegenstelling . . . niet aanstonds in het oog valt

,

Sol. 1, 267.

Ach' was Jezus nog op aarde]

Aanstond! vloot; ik naar Hem heen.

v. alphes ] , 301.

Waar ik gfndl Men blik op sla.

Laat tk aanstonds achterna.
TOLLR.vs 1 , ra.

. twaalf van mijn vrienden, die aanstonds genaken,
wnoeken voor hen ook een plaatsje te maken.

19 . 10.

llil ploft in zee. zinkt aanstond! neer.

M i.ir heft het druipend
TBR HAAR, Si. I' . Itt,l, zO.

Zoo aanstonds , versterkte uitdrukking dool ver-

eenigi'.. woorden van bijna gelijke kracht,

zóó als bijw. van tijd opgevat, als in: „Ik zal zóó

tomen." Zie bij Zoo en verg. zoo terstond, zoo da-

delijk , zoo straks, zoo op 't oogenblik enz. ||
Och,

wacht een oogenblik, ik kom zoo aanstonds tcru^.

Zoo aanstonds maken wy begin.

Treedt Ie lién '

, 300.

Al aanstonds, reeds bij het begin, voor al het

andere. Verg. al dadelijk. || Tot het derde punt over-

gaande, moet ik al aanstonds opmerken, dat enz. —
l'at onze jeugdige Knap . . . zijne moeder verzocht op

haren schoot te mogen zitten, die dan ook al aan-

stonds aan zijnen wensch voldeed, oeel, Ond. en

Plant 281.
— Van daar voorafgegaan, wordt aanstonds ook

op het verledene toegepast. Daar aamtouds , l66l

weinige oogenblikken , zoo even. || Ik heb hem daar

aanstonds nog gezien. Ik heb daar aanstonds gehoord

,

dat enz.

Syn. Aanstond* , Aldra, Binnenkort, Dadelijk,

Dra, Eerlang, Gauw, Haast, Onmiddellijk,

teijld, Oogenblikkelijk , Ras, Spoedig, Straks, Ter-

stond, Weldra, Welhaast, Zoo, In een ommezien

,

Op itaanden poet. — Al deze woorden geven te ken-

nen , dat het voorval, waarvan men spreekt, van

een gegeven tijdpunt of door nagenoeg geen , of door

een uiterst gering, öf althans door een betrekkelijk

kort tijdsverloop gescheiden is. Alle zien zij op het

toekomende ; de meeste echter worden ook op verleden

voorvallen toegepast, die evenwel nog toekomend waren

in den verleden tijd , waarin men zich met de ge-

dachten verplaatst. Alleen bij daar aanstonds en daar
j

zM denkt men aan iets, dat volstrekt verleden i- die

gewijzigde opvatting wordt door daar bewerkt, dat

op het kori verledene ziet.

fonds, dadelijk, straks, terstond, zóó, en

daarnevens onmiddellijk , onverwijld, oogenblik-

op staandm voet, in een ommezien , maken de

iden hel kortste tijdsverloop aan,

ver» kering in , dat hi

doelde werkelijk pil

vooral !

jj hel annkondi lingcn,

die uil tandigheden nood/:'

ten voi linzen wil afhankelijk

zijn, b. \. bij beloften en t ij bevelen aan ond

schikten, alsmede bij hei vermelden var

reeds tot het vcrl en waarvan men

dos de voll
:

heefl De overige onderstellen

eene langere tijdruimte , en spreken uit dien hoofde

minder stellig. Zij worden danrom meest gcbc/.i

voorspelling van zaken, die niet in onze macht staan,

die wel waarschijnlijk zijn en door ons worden ver-

wacht , maar tóch door onvoorziene oorzaken kunnen

verhinderd worden. Aanstonds geeft nagenoeg onmid-

dellijke opvolging te kennen, doch niet zoo volstrekt

als terstond, d. i. op dit oogenblik , dat eigenlijk alle

i loop ontkent. Aanstonds houdt dus het midden

ii terstond en straks, welk laatste woord op

eene wel niel groote, maar toch grootere tusschen-

rnimte wijst. Dadelijk en Es» toet (ook staande-

voets) komen het mees) mei terstond overeen; maar

beide zijn gemeenzamer en stelliger, en daarom

vooral hei laatste — bijzonder geschikt bij de uiting

van een krachtigen wil, die zonder uitstel gehoorzaam-

heid cischt. I. he i Ij v., verbitterd op zijn knecht

die hem bestolen heefl . laai hem terstond roepen en

zegt dat hij aanstonds naar de politie zal zenden

;

straks, als het aangegeven is, zal de knecht voor zijne

schuld boeten; intnsschen moet hij dadelijk zijn b

bijeenpakken , en wordt op staanden voel uit zgn

.' jaagd. — Dezelfde kracht als terstond

hebben Idettijk , onverwijld en oogenblikke-

lijk. Het eei te kennen, dat er niets anders

tusschenbeide geschiedt ; hei tweede dal er gi

nitstel plaats heeft; het derde, dat de zaak op het-

zelfde oogenblik voorvalt. Alle drie zijn dus stellig en

krachtig, inzonderheid het laatste, dat dan ook het

gepaste woord is bij strenge bevelen , iets zachter en

beleefder dan op slaanden voet, maar forseber dan

onmiddellijk of terstond. Onverwijld, dat meer tot

den hoogeren stijl behoort , wordt bij bevelen zelden ge-

bruikt.

Zêi .'ei fi te kuilen , dat iets geschieden zal onmid-

dellijk na den afloop van iets , dat reed, aan den gang

is, en dat nog maar kort zal duren. Het ontkent dus

elk tijdsverloop tiisschen de twee op elkander vol

gendc werkingen of voorvallen, maar het ontkent

tevens de oogcnblikkelijkc vervulling van hetgeen aan-

gekondigd wordt. Zegt men : ik kom zdif hij u , dan

geeft men I
te verstaan , dat men aan

iets bezig is , hetwelk men eerst wil of moet afdoen

,

zoodat men niet oogenblikkelijk komt. Is er in hit

aankondigen van 1 iets onbclecfds gelegen

,

dan kan men den onaangenamen indrnl

door de bijvoeging van trrstond of aanstonds , als

b. v. Ik kom zoo terstond bij u.

Eene eigenaardige opvatting heeft de uitdrukking

in een ommezien. Zij heeft iets spottends en geeft

t- kennen, dat iets z<5<ï spoedig geschiedt, dat er

als 't ware geen tijd voor noodig is. Terwijl gij

even omziet , is het klaar ; straks , nis gij het hoofd

weer omgewend hebt, verrast u hetgeen er is voor-

gevallen Ik ben in een ommezien terug, zóó spoedig

dat gij mijn afzijn niet bemerken zult.
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De tweede groep omvat die woorden , bij welke aan

een langer tijdsverloop gedacht wordt, dat weken en

maanden , misschien zelfs jaren duren kan , maar toch

altijd betrekkelijk kort blijft. Wie eertijds voorspelde

,

dat de wereld welhaast vergaan zon, nam het zoo

nauw niet op een paar jaren ; maar bij den langen

duur der wereld kwam dat geringe uitstel niet in aan-

merking. — In de spreektaal zijn eigenlijk slechts

binnenkort, weldra, spoedig, gauw en eerlang ge-

bruikelijk; de overige behooreu tot den hoogeren stijl.

Gauw beteekent volkomen hetzelfde als spoedig , maar

behoort uitsluitend tot de gemeenzame taal van het

dagelijksch leven. De genoemde woorden onderscheiden

zich verder hoofdzakelijk door de kortere of langere

tijdruimte, die zij onderstellen. Wat binnenkort zal

geschieden , is het naast ophanden , men zal er niet lang

op behoeven te wachten : het woord wordt overigens al-

leen van werkelijk nog toekomstige voorvallen gebe-

zigd. Bij weldra kan het verwachte voorval iets verder

afzijn; bij spoedig en eerlang nog verder, al blijft de

tijd ook betrekkelijk kort. In verband hiermede is het

toekomstige oogeublik bij de drie laatste onzekerder

dan bij het eerste. „Hij zal binnenkort hier zijn,"

ofschoon zwakker dan aanstonds , drukt toch eene stel-

lige verwachting uit; „hij zal weldra of spoedig ko-

men" geeft slechts een vertrouwen te kennen op de

toekomst, die echter altijd onzeker blijft. Zoo ook eer-

lang, dat vooral bij voorspellingen, en wel meest bij

zaken van eenig gewicht gebruikt wordt.

De vijf overige woorden, dra, aldra, haast, wel-

haast en ras, zijn alleen in verhevener stijl, vooral

in de poëzie, in gebruik Hier laat zich dus het on-

derscheid niet zoo fijn bepalen, omdat de omtrekken

van het begrip minder scherp afgebakend zijn , en de

keus ook van andere redenen (maat, rijm enz.) kan

afhangen. Dra en aldra, die min of meer beginnen

te verouderen, staan in beteekenis gelijk met het meer

gebruikelijke weldra; zij duiden eenig tijdsverloop aan,

maar dat kort is en weinig in aanmerking komt.

Haast, dat in de spreektaal de veranderde beteekenis

van bijna heeft aangenomen , is in de oude opvatting

van spoedig een- deftig en poëtisch woord geworden.

Het wordt alleen met den toekomenden tijd van het

werkwoord (of met den tegenw. tijd in den zin van

den toek.) gebezigd, en vindt zoowel daarom, als

omdat het iets plechtigs heeft, vooral bij voorspellin-

gen zijne eigenaardige plaats : „ Maast zal men u door

strenge meesters leeren," enz. Evenzoo het versterkte

welhaast ( „ Maar welhaast komt het uur der wraak!"),

dat echter vroeger in den zin van ons weldra placht

te gelden en ook op verledene voorvallen toegepast

werd, gelijk men het b. v. meermalen bij v. r.. palm
gebruikt vindt. — Kas vervangt , in dichterlijke taal ,

—
evenals gauw in de gemeenzame — het meer gewone

spoedig, waarmede het overigens, wat het begrip be-

treft, volkomen overeenstemt.

Spoedig eD gauw zijn hier alleen behandeld in de betee-

kenis van binnen korten tijd , waarin zij met aanstonds

enz. synoniem zijn. Maar zij gelden ook in den zin van

met spoed, ziende op de snelheid waarmede eene han-

deling verricht wordt. In deze opvatting zijn zij te

vergelijken met Fluks, Gezwind, Haastig, Ijlings,

Schielijk enz.: woorden, die wel met aanstonds in

beteekenis nauw verwant, maar toch niet synoniem

zijn , omdat daarbij niet het korte tijdsverloop , maar

de vlugheid der beweging op den voorgrond staat.

Zie de Syu. bij Spoedig.

AANSTOOMEN, onz. zw. ww., met zijn en

hebben : stoomde aan , is en heeft aangestoomd Uit

Stoomen , door stoomkracht voortbewogen worden , en

het bijw. Aan m verschillende opvattingen.

1) Aan in den zin van nadering (34, g). Hulpw.

zijn. Stoomend naderen, aankomen; van spoortreinen

en stoomhooten gezegd. || Terwijl de sneltrein in volle

vaart kwam aanstoomen . Wij stonden aan de haven

,

en zagen de boot in de verte aanstoomen.
— Ook van de personen , die zich in het vervoer-

tuig bevinden , en dan zooveel als : Met spoortrein of

stoomboot aankomen. || Daar komen de vrienden aan-

gestoomd.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Hulpw.
hebben. Snel stoomen , in snelle vaart met spoorwagen

of stoomboot voortgaan. || Als men niet beter aan-

stoomt, zijn wij niet vóór tien uur thuis. Men heeft

duchtig moeten aanstoomen, om nog bijtijds aan te zijn.

Syn. In zooverre Aanstoomen van stoomwagens

gezegd wordt, staat het in beteekenis met Aansporen
(2de art.) volkomen gelijk. De woorden zijn nog te

jong , om nu reeds door het gebruik in eene bepaalde

onderscheiding te gelden.

AANSTOOT , znw. m.; het mv. -stooten niet

meer in gebruik. Van Aanstooten (in de bet. bedr. I

en onz. 1 ). Hd. anstosz.

1 ) Eigenlijk.

a) De werking van aanstooten, het aanstooten;

hetzij men zich zelven stoot of gestooten wordt ; meestal

met het bijdenkbeeld , dat het stooten pijn of schade

veroorzaakt. || Gelijck de water-meulen lijdt den aen-

stoot van alle winden, visscher, Sinnep. 40.

Zoo beschermen

De menschen zich, met hulp van handen en van ermen
,

Voor aenstoot.

vondel 7, 644.

— Spreekw. Hooge dingen lijden veel aenstoot,

v. D. VENNE, Bel. Wer. G2. — JJie lange neusen

hebben, lijden veel aenstoot, 251. — Die gheen aen-

stoot wil lijden, moet ugt de woel (de woeling, het

gedrang) blijven, 210.

b ) Het voorwerp , waaraan men zich stoot , waar-

over men lichtelijk struikelt; een struikelblok,
|

Die

vooruitstekende steen is een gevaarlijke aanstoot, vooral

bij avond. — Gy en sult . . . voor het aengesicht des

blinden geenen aenstoot setten , Zevit. 19, 14. Ick

hebbe de punt des sweerts geset tegen alle hare poor-

ten , opdat het herte versmelte , ende de aenstooten

vermenighvnldigen (Kantt. „occasiën van vallen")

Ezech. 21, 15.

— Ook in figuurlijke toepassing, in verouderde

bijbeltaal. Datgene dat iemand lichtelijk doet struikelen

( op het pad der zedelijkheid ) , de oorzaak van een

zedelijken val, de aanleiding tot zonde. || Soo en sal

de ongerechtigheyt u niet tot eenen aenstoot worden

(Kantt. „eene oorsake van uwen val ende verderf"),

Ezech. 18, 30. Aenstoot der (harer, sijner) ongerech-

tigheyt, aanleiding tot zonde, Ezech. 14, 3 (zie de

Kantt.), 4, 7; 44, 12.

2) Overdrachtelijk. De thans meest gewone betee-

kenis, zonder mv.
a) De stuitende of hinderlijke gewaarwording die

iemand ondervindt bij iets, dat zijn zedelijk of gods-

dienstig gevoel, of wel zijne eigenliefde stoot, d. i.

beleedigt of kwetst; dus Ergernis. || Het is quaet den

mensche, die met aenstoot eet, Rom. 14, 20. Ik heb

al mijne familie-portretten . . . laten verschilderen, om
allen aanstoot weg te nemen , want daar vielen gedurig

aanmerkingen op, fokke, Verz. W. 12, 112. De

Meester (wilde) hen tegen allen noodeloozen aanstoot

in veiligheid stellen, v d. palm, Leerr. 4, 32.

Vooral in de uitdrukkingen

:

— Aanstoot geven, ergernis geven. ||
Wacht u,

dat gij door uw gedrag niemand aanstoot geeft. Door

die daad heeft hij algemeen grooten aanstoot {of veel

aanstoot) gegeven. — Zoo dikwijls een moeijelijk punt

moest beslist worden, 't welk niet, dan door de eene
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of andere partij gewigtigen aanstoot te geven, geschie-

den kon, v. d. palm, Red. 1, 98.

— Steen des aanstoots, uitdrukking aan den Bijbel

ontleend; oorspronkelijk, in eigeulijkeu zin, eensteen

waaraan men den voet stoot, maar altijd figuurlijk ge-

bezigd voor: Oorzaak of reden van ergernis. Verg. de

soortgelijke woorden struikelblok en hinderpaal , die

mede overdrachtelijk worden opgevat. ||
Eenen steen

des aenstoots ende een rotze der ergeraisse , Rom. 9,33,
1 Vetr. 2, 7 (verg. Jes. 8, 14). In de zedenleer

ligt voor hem de steen des aanstoots niet, Leev. 3, 35.

Drie steenen des aanstoots voor de Joodsche natie ; drie

hinderpalen, die enz., borger, Leerr. 1, 87.

b) Datgene, waaraan men zich stoot of ergert; de

persoon of zaak, die aanstoot of ergernis geeft; de

steen des aanstoots. || Een aanstoot zijn. Tot een aan-

stoot of ten aanstoot zijn of strekken. — Gaet wtch

achter my, Satana! gy zijt my een aenstoot, MatfA.

16, 23.

Hier is 't, dat Schoonheid, Waarheid, Godheid,
Ten spot van onbeschaamde zotheid

,

Ten aanstoot zijn van 't Midaschoor.
BILD. 5, 179.

3) De in het Mnl. gewone opvatting van aanstoo-

ten als bestoken , aanranden , aanvallen , heeft aan

aanstoot eertijds ook de beteekenis gegeven van Aan-

randing, aanval, vijandige bejegening met daad of

woord. Verg. Mnl. M'db. op Aexstoten en Aenstoot.
Vandaar de uitdrukking:

— Aanstoot lijden (of hebben), aangevallen wor-

den, vijandige bejegening ondervinden. || Wat schyn

is 'er, dat wy oit de minste aanstoot van vyandlyke

legers zullen hebben te lyden ? v. effen , Speet. 1 , 173.

Den eersten aanpoot leed het bataljon Jagers , bosscha ,

Lev. v. W. II, 290.

Lof wonder goetheyt Christ, die om ons saligheedt
Van duyvel , hel en doot

,
gewilligh d'aenstoot leedt.

visscheh , Sinnep. 31.

Wat aenstoot hadde in droeve tyden
J)ees vroome raelsheer (JBoëthiusj niet te lyden

!

VONDEL, Poè'zy 1, 444.

Stont op schlltwacht , hem ten spijt

,

Daer de Donau dan beneden
,

Dan van boven , aenstoot lijdt.

Md. 1, 517.

— Spreekw. Schoone lieden en gescheurde schorte-

kleen hebben ceel aenstoots (hebben veel te lijden),

cats 1, 525. — Die aan den weg timmert, lijdt

veel aanstoot (of heeft veel berechts), die in het

openbaar handelt, stelt zich bloot aan velerlei bedilling.

Aaiini. De uitdrukking den aanstoot geven (aan
of tot iets), door sommige hedendaagsche schrijvers

gebruikt voor de impulsie of initiative, den eersten

stoot waardoor iets aan den gang gemaakt of in be-

weging gebracht wordt, de aanleidende oorzaak der-

halve, is blijkbaar aan hd. anstosz ontleend, maar met

ons taalgebruik in strijd. Aanstoot wekt altijd het denk-

beeld op van iets, dat eene pijnlijke of onaangename
gewaarwording verwekt. Het nemen der initiative heet

in goed Nederl. den stoot — of den eersten stoot

geven. Zie bij Stoot.

AANSTOOTELIJK , bnw. en bijw.; -lijker,

-lijkst. Van Aanstoolen ( in de bet. bedr. 1 , 2 , a

,

waartoe ook Aanstoot behoort), door aanhechting van
het achterv. -lijk in actieve opvatting.

I) Bnw. Geschikt om (in figuurlijken zin) een

stoot of schok te veroorzaken , lichtelijk stootende of

aanstoot gevende, ergernis verwekkende; dus Ergerlijk,

hinderlijk. || Met eene aanstootelijke verwaandheid,
Wildsch. 2, 190. Aanstootelijke gemaaktheid, v. d.

palm, Sal. 3, 46. De zin, waarin zij het woord
arbeid opvatten, is aanstoetelijk en onedel, geel,

Ond.en Phant. 167. Met een verstandige kritiek snijdt

de uitgever hier en daar iets weg, dat . . . lam of aan-

stootelijk was, 204.

— xviide K. In gewijzigdeu zin vindt men het

woord bij hooft gebezigd, in toepassing niet op de

ergernis, maar op de moeite, die de zaak verwekt,

en dus voor Bezwaarlijk , met bezwaren gepaard gaande.
1

1

Toen , af keerigh van dien breidel zyns gezaghs . .
.

,

maakt' hy de zaak weederom zeer aanstootelyk ( stelde

de zaak voor als aanleiding gevende tot vele bezwa-

ren
I , X. II. 1043.

II) Itjjw. (van wijze). Op eene aanstootelijke,

ergerlijke, hinderlijke wijze. || Zich aanstootelijk ge-

dragen, op eene wijze die aanstoot geeft.

Syn. Zie Ergerlijk.
Afl. Aanstootelijkheid.

AANSTOOTEN, bedr. en onz. st, ww. der
10de kl., met hebben: stiet aan, heeft aangestoolen

;

doch in den verl. tijd in de spreektaal ook zwak ge-

bezigd: stootte aan. Uit Stooten en het bijw. Aan
in verschillende opvattingen. Hd. ansioszen.

I. Bedrijvend.

I ) Aan in den zin van aanraking ( 34 , a ).

1 ) Met een persoon als voorwerp. Iemand stootende

aanraken, hem een stoot geven; hetzij met eenige

kracht , om hem te doen ontwaken , hetzij zachtjes

,

om hem op iets opmerkzaam of er aan indachtig te

maken. || Stoot dien slaper eens goed aan. Hij stiet

mij aan, en ik bemerkte met schrik, dat ik ingedom-

meld was. Och, stoot uw buurman eens aan, ik wou
hem iets zeggen. Toen hij die snaar aanroerde , stiet

ik hem even aan, en hij bemerkte nog tijdig zijn

misslag. — De droefheid , die zy vergeefsch nog al

poogde te verbergen , uit vrees voor het serpent dat

haar geduurig aanstiet, Blank. 3, 171. Toen het spook

kwam , stootte ik hem aan , en zei : Oom , daar komt
het spook.' Leev. 2, 307. Dominé stootte haar aan,

en zette een paar norssche blikken op, waarvoor zy

mommelende in haar schulp kroop, 6, 253. De le-

venslustige Christien stiet Koosjen aan , en de beide

meisjens lachten achter haar zakdoek, BEETS, C'am.

Obsc. 86. Een paar stieten elkander aan wegens de

charmantheid van den charmanten, 179.

2) Met eene zaak als voorwerp.

a) Iets met een stoot aanraken, schokken. || Gy
sult zijn als een ingebogen wandt, een aengestooteu

muer, Ps. 62 , 4. Altoos heb ik gehoord , dat zy

(de liefde), gelyk aan een electrisch vuur, oogen-

blikkig werkt, en ons geheel weezen zo geweldig aan-

stoot, dat enz., Leev. 1 , 348. Wy worden dan heevig

aangestooteu door die verbaazende kragt, welke zich

in onze driften onthoudt, en dan juist ontwikkeld

wordt, 8, 14.

— In deze beteekenis is aanstooten zelf niet meer

in gebruik ; doch daaruit zijn de afleidsels aanstoot

en aanstootelijk te verklaren, die echter figuurlijk op-

gevat worden.

b) Iets door stooten met iets anders in aanraking

brengen , het er tegen doen stooten ; waarvoor echter

laten stooten meer gewoon is. || Stoot dat glas bij

het dragen niet aan , laat het nergens tegen stooten. —
Opdat gy niet . . . nwen voet aen eenen steen aen en

stoot, Matth. 4,6.
II ) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Iets door stooten voortbewegen, totdat bet

de juiste plaats bereikt heeft, totdat het aan is en stuit.
||

Stoot de deur wat aan. Gij moet de turven, die uit-

wijken, wat aanstooteu; anders valt de heele hoop om.

Beeds giert het op hem toe met losgelaten schoten
,

Al bonzend op den vloed , en af- en aangestooten.

TOLLENS 6, 36.
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Hl) Aan in den zin van voortgang (34, j). Met

verzwijging van het object , en dus schijnbaar onz.

Voortgang of spoed maken met stooten, b. v. het

stooten met den stamper, en dan zooveel nis Aan-
stampen (zie ald. I, 2).

tl
Stoot wat vlugger en

harder aan, anders komt gij nooit klaar.

II. Onzydig.

Aan in den zin van aanraking (34, a).

1 ) Eigenlijk. Van personen of voorwerpen in voor-

waartsche beweging. Tegen iets stooten , t. w. met he-

vigheid, zoodat men zich bezeert of struikelt. || Als

de boose ... tot my naderden . . . , stieten sy selfs

aen ende vielen, Ps. 27, 2. Want Jemsalem heeft

aengestooten , ende Juda is gevallen, Jcs. 3,8. Hare
tonge salse doen aenstooten tegen haer selven {zal hen
door hen zelven ten val brengen') , Ps. 64, 9. De
boomwortels , in honderd kruisende takken langs den

grond uitgeschoten, waar zand en aarde tusschen uit-

gestoven zijn, zoodat zij kuilen vormen, en doen aan-

stooten en struikelen, geel, Drach. 8.

2) Figuurlijk, van zaken gezegd. Lijnrecht tegen

iets aanloopen , er tegen aandruisen , er mede in strijd

zijn. Verg. Aanhorten. In deze opvatting thans ver-

ouderd. || Om hem ooit te verdenken van iet, 't welk tegen

zijn welgevest charakter aanstoot, Wildsch. 4, 374.
xviidp e. Behalve in de verschillende btteekeuisscn

,

uaarïn aanstooten thans nog gebezigd wordt ,
gold het

voorheen (als onz. ww.) ook in andere opvattingen,

die nn buiten gebruik zijn, t. w.:

1) Aan in den zin van aanraking (34, a). Tegen
iets stooten, er aan raken of grenzen; thans Aangren-
zen, Aanpalen. Zie bij Aanstootend.

2) Aun in den zin van nadering (34, g). Met
eene stootende of schokkende beweging aankomen

;

zoowel van voetgangers die met zwaren tred aanpap-
pen , als ook van dieren , en vooral van snel rijdeude rui-

ters gezegd. Verg. Aanschokken (zie bij Aansjokken).

In het hof, op wegh en straet,

Komtze als een' Mïnerve aenstooten.

VONDEL 4, 899.

En de nar gaet lustigh treén,
Komt rammelend aenstooten
Op wackre styve koten.

,/msl. Pcgas. 67.

als de kramer
Quam met zyn' marsen (mars) aanstooten in de kamer.

DE DECKER 1 , 330.

Harten (herten) komen aengestooten.

vondel 3, 174.

Messapus , uit den Godt Neptuin gesproten,
Komt met de bloem en 't puick der ruit ren aengestooten.

vondel 8 , 569.

|| {De ruiters) aanstootende op verscheiden leg-

ghende plaatsen {distantibus locis invecti) , hooft,
Tac. 41. Tiridates . . . deed de zynen aanstooten {aan-

rijden , lat. assultare) , 224. In deezen standt van

zaaken quaamen achtien welgemonteerde ruiters . . .

met grooten haast . . aanstooten, brandt, Be Rui-

ter 743.

3) Aan in den zin van voortgang (34,/). Snel

loopen , aanloopen, aanstappen.

By gedt, huysman, gy kent wel lustich anstooten

,

lek bin me wel een goet looper, ick mach me wel over

[mijn koten.

BREDERO , Koe 7.

Afl. Aanstoot, aanstootelijk , aanstoot'end en aan-

stooiing (voorheen ook in denzin van aanstootelijk-

heid, als in den Statenb. Jes. Sir. 27, 24; thans al-

leen in de eigenlijke opvatting van het ww.).

AANSTOOTEND , bnw., uit hoofde der ab-

solute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Eigenlijk

het tegen w. deelw. van Aanstooten (zie ald., onz., xvnde
E., 1 ) in de verouderde beteekenis van aangrenzen,

aanpalen, die nog in het Hd. gewoon is. Bij kil.

„ attingere , adjacere , conjinem esse , conüguum esse."

Aanstootend, bij kil. contiguus , was dan ook voor
aangrenzend , aanpalend in gebruik. Zoo leest men in

eene ordonn. van Prins Willem I , van 24 April 1581

( Archief v. h. Hoogheemr. Waterland): „Tot groote

schaden ende periculeu van de omleggende ende aen-

stootende landen." Thans echter is aanstootend alleen

gebruikelijk als kunstterm in de wapenknnde, t. w.:

1) Van twee of meer ruiten. Zóó geplaatst, dal

het hoekpunt van een scherpen hoek der ééne ruit in

het hoekpunt van een scherpen hoek der andere ruit ligt

( fr. abouté); in tegenstelling van Aaneengesloten (fr.

aecolé): zie ald. || In zilver drie hermelijnen ruiten,

aanstootende in den vorm van eene omgekeerde gaffel.

2) Van twee of meer wassenaars of halveraanen.

Zóó geplaatst, dat de hoornen elkander raken (fr. ap-

pointe). || Eene figuur, samengesteld uit vier aanstoo-

tende wassenaars, vereenigd in den vorm eener vier-

bladerige roos, wordt maanroos genoemd.

3) Van twee zwaarden. Zóó geplaatst , dat de punten

elkander raken (fr. contrepointé). || In azuur twee

rechtopstaande en aanstootende zilveren zwaarden.

AANSTOPPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

stopte aan , heeft aangestopt . Uit Stoppen en het bijw.

Aan , beide in verschillende opvattingen.

1) Stoppen in den zin van opvullen.

1 ) Aan in den zin van aanvulling van het ont-

brekende (34, f). Vaster of stijver stoppen en daar-

door geheel vol maken; dichter opvullen. || Die worst

is te week, zij moet beter aangestopt worden.

2) Aan in den zin van voortgang (34, /). Met
verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

Voortgang of spoed maken met stoppen. || Als geniet

wat aanstopt, komt de slacht heden niet aan kant.

II) Stoppen als benaming der bewerking, waardoor

men gaten in geweven of gebreide stoffen dichtmaakt.

1) Aan ïn den zin van aanhechting (34, b). Iets

door stoppen aan iets anders vastmaken. || Zie, dat

ge dit afgescheurde lapje netjes aanstopt. Dat stukje

is bijna onzichtbaar aangestopt.

2) Aan in den zin van voortgang (34,^). Met
verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

Voortgang of spoed maken met stoppen. || Als al die

kousen vandaag klaar zullen komen, zult ge duchtig

moeten aanstoppen.

AANSTORMEN, onz., bedr. en oupers. zw.

ww., met zijn en hebben \ stormde aan, is en heeft

aangestormd. Uit Stormen en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen. Hd. anstürmen.

1) Onz. Aan in den zin van nadering (34, g).

Hulpw. zijn. Stormend naderen; in snelle en gewel-

dige vaart aankomen ; hetzij in eigenlijken zin van den

wind gezegd , of van wateren die door den storm wor-

den voortgestuwd , hetzij figuurlijk van menschen die

te voet of te paard aansnellen; dichterlijk ook van

dieren en voorwerpen , die met hevige vaart aankomen.

De hemelhoog gezwollen Lahn
Stormt huilend langs haar klippen aan.

I-VLOFS , Ged. 52.

Wie stormt daar aan op 't gitzwart ros
,

Gewiekt van hiel, de teugels los?

TEN KATE 1 , 353.

En volgt het tijgerras, door honger aangestormd.

helmbbs, Nag. Ged. 2, 1-27.

Die vangt den stoot van d' aangestormden bok (stormram)
,

En breekt alzoo de veerkracht van den schok.

TEN KATE 4, '261.

— In het bijzonder, in het krijgswezen. Met den

stormpas aanrukken, of In volle vaart aanrennen. ||
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Terwijl de vijaud met gevelde bajonet kwam aanstor-

men. — Tegen het aanstormen der Fransche ruiterij

een dam te stellen, bosscha, Lev. v. W. II, 297.

En — als een schrikb're ramporkaan ...,

Stormt Gelder op zjjn vijand aan.

v. lennep , Port. 4, 251.

II) Bedr. Aan in den zin van aanraking ( 34, a).

Hulpw. hebben. Stormend bestoken, stormenderhand

aantasten , bestormen. Verg. Mnl. Wdb. Verouderde dich-

terlijke uitdrukking.

en streckt een wijck

Voor 't aengestormde Kristenrijck.

vondel 4 ,
751.

III) Onpers. Aan in den zin van voortgang of

toeneming (34, j). Voortgaan met stormen, met toe-

nemende hevigheid waaien. || Het stormt meer en

meer aan, de storm wordt heviger. Het begon gewel-

dig aan te stormen , zoodat men zich voor den dijk

bevreesd maakte.

AANSTORT, zuw. onz., mr. -storten. Van
Aanstorten in de bet. I, 1). In de veenderij. Dubbele

rij overeind staande turven , hoedauige er zeven of acht

tegen de eerst tot een leger plat gestapelde turven ge-

stort of aangebracht worden, om gezamenlijk het slag

( de benaming van den geheelen stapel turven ) te vor-

men. || Men vermindert soms de breedte van het slag

door, in plaats van zeven, . . . vijf of zes aanstorten

te nemen, stemfoort, Veengr. 25. Het laatste aan-

stort, 47.

AANSTORTEN, bedr. en ouz. zw. »»., met

hebben en zijn : stortte aan , heeft en is aangestort.

Uit Storten en het bijw. Aan in verschillende opvat-

tingen. Hd. anstürzen (onz.).

I) Bedr, Hulpw. hebben.

I) Aan in den zin van aanraking (34, a). Iets

zóó storten of laten vallen , dat het tegen iets anders

aan komt te liggen. Bepaaldelijk, in de veenderij,

van de dubbele rijen overeind staande turven gezegd

,

die tegen het leger gestort of aangebracht worden

;

hetzelfde als Aanslaan. Zie ald. bedr. II , A , 1 ) en

verg. Aanstokt. || De laatste rij (turven) . . ., die in

het slag is aangeslagen of aangestort , stemfoort ,

Veengr. 47.

2 ) Aan in den zin van aanvulling van het ont-

brekende (34, f). Iets door het storten der beuoo-

digde stoffen in den vereischten toestand brengen. Be-

paaldelijk , in den dijkbouw , van dijken gezegd , die

door het storten van zand of puin weder op de ver-

eischte hoogte of breedte worden gebracht. || Het
onderhoud (der dijken) wordt, voor zooveel het ver-

zwaren en aanstorten betreft, voor rekening der pol-

derkas bekostigd, g. de vries, Zeew. en Wat. v.

N. II. 75.

II) Onz. Hulpw. zijn.

1) Aan in den zin van nadering (34, g). Van
zaken. Stortend naderen, valleud aankomen, nederstor-

teii of vallen ( op iets). || De muur bezweek, en vergeefs

trachtte men de aanstortende brokken af te weren.

2) Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h ). Vanpersonen. Zich op iets of iemand storten,

plotseling en met geweld er op aauijlen.

daar stort met kracht het viertal anderwerf
Op d' ijzren slagboom aan.

TOLLENS 6 , 37.

— xviide e. Bij hooft figuurlijk ook van den

oorlog gezegd, die snel en dreigend nadert. || Op dat

men der aanstortende oorloghe (ingruenli bello) met
het heelc gewelt te gemoedt tooge, Tac. 387.

Afl. Aanstorter , aanslorting (in de bet. I).

AANSTOTJWEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: stouwde aan, heeft aangestouwd. Uit Stouwen
• u het bijw. Aan. Eigenlijk hetzelfde woord als Aan-

stuwen
( zie ald.) , naar de uitspraak in de volkstaal

;

doch thans daarvan af te zondereu, nu het gebruik

veelal stuwen en stouwen onderscheidt, en het eerste

in algemeenen zin opvat, het laatste in bijzondere toe-

passing op het samenjjakken van goederen. Aan staat

hier in den zin van bereiking van eene plaats (34, e).

Van pakgocderen, die in eene beperkte ruimte — vooral

in het ruim van een schip — moeten geborgen wor-
deu. Ze dicht op elkander stouwen of drukken, totdat

alles aan is, d. i. den juisten stand bereikt heeft en

stevig inecnsluit. || Die balen liggen te ruim; zij

moeten goed aangestouwd worden. Eene stevig aange-

stouwdc lading.

Afl. Aanstouwing.

AANSTRALEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: straalde aan, heeft aangestraald. Uit Stralen

en het bijw. Aan in den zin van richting naar het

doel (34, //). Hd. anstrahlen. In de richting naar

iemand of iets stralen , met stralend licht beschijnen

;

dichterlijke uitdrukking en verschillende van bestralen

,

dat een geheel en bestendig beschijnen beteekent , ter-

wijl aanstralen meer een gedeeltelijk en kortstondig

verlichten te kennen geeft.

Zoo zagen Edens dreven . . .

Soms Englen, aangestraald van 't rood des avonds, zweven.
STARING 2, 90.

Schittrend straalt ons uit den hoogen
't Prachtig zonlicht aan.

TOLLENS 5 , 191.

Straalt ons bij nacht de hemel aan,

Dan zien wij maan en sterren staan , enz.

Ev. Gez. 15 , I .

De waarheid straal' ons helder aan. 103.

Afl. Aanstraling.

AANSTRAMMEN, onz. zw. ww., met zijn:

stramde aan , is aangestramd. Van Stram en het

bijw. Aan in den zin van toeneming (34, j). Stram-

mer worden , in stramheid of stijfheid toeuemen ; van

de ledematen gezegd. || Nu mijn leden zoo zeer aen-

strammen, en de huyd aen 't rimpelen is, de brunk,
Bank. 1 , Opdr. 2.

AANSTRANDEN, onz. zw. ww., met zijn:

strandde aan , is aangebrand. Uit Stranden en het

bijw. Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Hd. anstranden. Van goederen. Door den

vloed aan het strand geworpen worden, aanspoelen.

|| Na dien zwaren storm stranden er dagelijks aller-

hande voorwerpen aan.— Aanstranden verschilt in beteekenis weinig van

stranden , wanneer dit laatste niet van schepen , maar
van goederen gezegd wordt. Het stelt echter, door het

bijw. aan, het aankomen aan land meer op den voor-

grond. Vandaar, dat het verl. deelw. aangestrand

doorgaans insluit, dat het aan land geworpene opge-

vischt en geborgen is. Se aangestrande goederen zullen

in het openbaar verkocht worden. Daarentegen zal

men gestrand liever bezigen van hetgeen nog niet

geborgen is. Men is druk bezig met de gestrande

vaten, balen en kisten op het droge te halen en in

veiligheid te brengen.

Afl. Aans/randing (voorheen ook concreet voor hel

aangestrande , de strandvond: zie kil.).

AANSTREELEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: streelde aan, heeft aangestreeld. Uit Streelen

en het bijw. Aan in den zin van richting naar zich

toe (34, d). Iemand door streelen of vleien aanlok-

ken , aanhalen , ten einde hem gunstig voor zich te

stemmen. Gemeenzame uitdrukking.
|

Zij had hem
zoo lang gevleid en aangestreeld , dat hij eindelijk haar

verzoek inwilligde.

Afl. Aanstreeling

.
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AANSTREPEN, bedr. bw. ivw, met /«*-

hen: streepte aan., heeft aangestreept. Uit Strepen

en het bijw. Jan in den zin van aanraking (34, «).

Eigenlijk: aan of bij iets eenc streep zetten: dus Iets

met een streepje teekenen of merken, om het van

andere soortgelijke dingen te onderscheiden; vooral vau

namen, woorden, cijfers enz. gezegd. Verg. Aanhalen

(B, 1), Aanschrappen t
Aanstippen (2) en Aanteeke-

nen (II). || Wilt gij de bedoelde namen op de lijst aan-

strepen ? Ik heb in dit boek eeuige merkwaardige plaatsen

aangestreept. Eene aangestreepte boekenlijst (
waarin de

nommers, die men bedoelt , met een streejye zijn aan-

gewezen).

Afl. Aanstreping.

AANSTREVEN, onz. zw. ww., met zijn:

streefde aan , is aangeslreefd. Uit Streven en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34,^). Hd. an-

streden. Met voortvarende kracht naderen, met ijver

of drift aankomen, toesnellen; met het bijdenkbeeld

,

dat men een belangrijk doel voor oogen heeft , dat

men zoo spoedig mogelijk bereiken wil. Alleen in den

hoogeren stijl. |] Den zyneu moed aauspreekemle , om
d'aanstreevende troepen {ingruentes cateroas) meteen'

ronden hoop te breeken, hooft, Tac. 42. De trot-

selyk aanstreevende Kooningsehen te sarren , iV. /ƒ.828.

Een deel schuiteboeven ( komt ) . . . met roers , brandende

lonten, en groot geschreeuw aanstreeven, C92.

Wanneer men van 't gebergt' den vijand aan zag streven.

BILD. 2, 9fi.

Hij is 't! Hij zegepraalt! Hij streeft reeds herwaard aan.

wiselius, Meng. 3, 191.

Daar, waar het volk zijn angstgeknjt doet hooren
En siddrend vliedt, komt Godfried aangestreefd.

TEN KATE 4 , 217.

— Ofschoon aanstreven, als een bepaald doel on-

derstellende, eigenlijk alleen van menschen geldt, wordt
het echter door vondel, hij dichterlijke vergelijking,

ook van een dier, en zelfs van vlammen gebezigd.

En zou het wilde zwijn de tanden durven bién ,

Indien het in een boseh schuimbekkende aen quain streven,

vondel, Poëzij, 2, 341.

Zijn gramschap slacht de vlam, die kraeckende aen komt
[streven

,

Wanneer men rysbosch om den kopren ketel stoockt.

VONDEL 8, 475.

AANSTEJJDEN, bedr. st. ww. der 5de kl.,

met hebben : streed aan , streden aan , heeft aange-

streden. Uit Strijden en het bijw. Aan, beide in

verschillende opvattingen. lid. anstreiten. Het woord,

vroeger veelvuldig in gebruik, is thans in zijne beide

beteekeiiissen bijna verouderd.

1 ) Strijden in den zin van vechten , en Aan in

dien van Aanraking (34, a).

a) Eigenlijk , van personen. Vijandig aantasten

,

aanranden, bestrijden. In het Mul. de gewone op-

vatting: zie Mnl. Wdb. op Aenstriden.

De Turcksche keizers schepten hoope
De zon van 't aengestreén Europe
Te dooven met hun halve maen.

VONDEL 10 , 579.

Daer Michaël , bestormt en wettigh aengestreden , enz.

10, 388.

b) Overdrachtelijk, van plagen , ziektenen gevaren,

die iemand in nood brengen en met ondergang bedrei-

gen. || Zulke reeds verweekte en door droefheid aan-

gestreedene jonge menschen, Leev. 4, 204.

Doe 's Heeren woort met swaer aenstrydeu
Hem nu beproeft had in sijn lijden.

MAHNIX, Ps. 105, 11.

Wanneer het kranck gestel is dickmael aengestreden
Met kortheyt op de borst, met swackheyt aen de leden.

cats 1 , 412.

Dan ziet men Tiphys kunst, wanneer de stormen woeden.
De kiel word aengestreén door holle pekelvloeden.

T. en D. iiyir. 2, 321.

2) Strijden in den zin van redetwisten, en Aan
in dien van figuurlijke aanhechting (34, b). In een

woordenstrijd iemand iets aanwrijven , aantijgen ; in

spijt van zijne ontkenning volhouden, dat hij iets ge-

daan heeft, of in het bezit van iets is. Verg. Op-

strijden. || Dat hy twee ooverfelle tornen der paleye

had afgestaan {doorgestaan), zonder (hoe zeer men 't

hem aanstreed) Martini te bezwaaren {ofschoon men
het beweerde), hooft, N. H. 408. {Hij verdedigde)

de onschuldt der geenen, die men hem aanstreed zyn

metpleghtighen te weezen, 423.

Mijn Vrouw die streetmen an
,

Als dat ick my verliep met haer ghetrouwde man.
bredero, Jerol. 19.

maer heeft soo voort terstont

De dienst-mayt opgelicht en strengelijck angestreden

,

Dat sy enz.

w. d. hooft, .7. de Pierc 10.

En dieje daer siet , die heeftet, stnjt het die an, soeckt daer

jou verhael.

v. santen , Snapp. Sijtgen 18.

— Breueuo bezigt aanstrijde?i ook voor het op-

dringen van geloof of overtuiging ( aan iemand ).

U eden, seg ick, daer met gliy my aengestreden
Eu toegesworen hebt soo dickwils, datter in

U min noch valscheyd was, noch dubbelheyd van sin.

Angen. 47.

AANSTRIJKEN, onz. en bedr. st. ww. der

5df kl., met zijn en hebben: streek aan, streken aan,

is en heeft aangestreken. Uit Strijken en het bijw.

Aan, beide in verschillende opvattingen. Hd. anstrei-

chen , doch zeer afwijkend in beteekenis.

I. Onzijdig, met zijn.

Strijken in den zin van strijkelings gaan, zich in

eene rechte lijn langs iets voortbewegen (gelijk bij

het strijken over eene etfene oppervlakte geschiedt),

en Aan in dien van nadering (34, g).

1 ) Van menschen. In eenc rechte lijn naderen, met

gelijkinatigeu en deftigen tred aaukomen. Meest met

komen verbonden.
f|

Toen de Koningin haaren gang

zette ende quam aaugestreeken ten olïer, hooft, Henr.

d. Gr. 175. Wanneer ik een denkbeeld {als persoon

voorgesteld), zo karsvarsch uit het brein van een vry-

geest of ecu ander grilligen gek gesprongen , zie aan-

strykeu, met alle de onder- en boven-klederen der

gezonde reden, en dat wel zo knap aaugekleed, dat

enz., Slank. 3 , 3.

Als Pallas door den hemel aen komt strijeken.

vondel 5, 581.

ja, siet, daer komt hy sellifs an-stnjeken.
w. d. hooft, Styvc Piet 1.

Die daer soo moedigh aen komt strijeken
,

Dat elcken een voor hem moet wijeken.

V. BEAOMONT 188.

Het schynt des Konings gemalin.

O ja, daer komt zy aengestreken.

p. de habs, Sticht. Ged. 30.

— In al deze voorbeelden, aan vroegere schrijvers

ontleend, staat het denkbeeld van deftigheid op den

vuorgrond. Ook thans is deze opvatting niet ongewoon.
Men zegt b. v. : „ Daar kwam zij als een pauw aan-

strijken." Doch daarnevens wordt het ook, in gewij-

zigdeu zïn, genomen voor Met snelheid naderen, in

eene rechte vaart. j| Daar kwam hij aanstrijken met
eene vaart alsof hij alles omver wilde loopen. — Toen . . .

Europa daar met haren sleep van speelnootjes aan

kwam strijken. .., stond Jupiter. . . op, fokke , Boert.

Reis 1, 84.
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2 ) Van vogels. Recht op iets aanvliegen , zonder
j

veel met de vleugels te fladderen. || Daar komt een
|

ooievaar aanstrijken. De gier streek recht op de duif aan.

II. Bedrijvend , met hebben.

Strijken in den zin van strijkelings bewegen of

— raken.

1) Aan in den zin van aanraking (34, a) Mtt

verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

Van een paard. Onder het luopen den eenen voet

langs den anderen strijken of schuren. || Hoe komt
die poot open? strijkt het paard aan? Het is jammer
van dat schoone dier, dat het zoo aanstrijkt.

2) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Eigen-

lijk, van eenig vocht of andere weeke stoffen. Ze aan

iets strijken , er over heen strijken , zoodat de stof aau

het voorwerp kleeft en het overdekt. Vervolgens , bij

verwisseling van object: Een voorwerp met iets be-

strijken en overdekken. Thans nog slechts in den
— Boekdrukkersterui. Een blad, een vel aanstrij-

ken , een blad papier met eeue natte spons bevochtigen

,

om er een proefdruk op te trekken; in tegenstelling

van Natten, d. i. het bevochtigen van cene grootc

hoeveelheid papier, zooals voor het afdrukken benoo-

digd is.— xviide e. Voorheen was deze betcekeuis van

aanstrijken als bestrijken algemeen en werd op aller-

lei zaken, met name ook op het verven toegepast,

gelijk nog heden in het Hd. het geval is. || Aen-

strijeken, /rotter contre quelque chose , oindre , aili-

nere. Minere, plant.; allinere , KIL. Het is bedeckt

met ceder ende aengestreken met menie , Jerem. 22 ,
14.

Sijn aensicht wierd verbleect, met doo-d-verw aengestreken.

PERS , Bacch. 78.

Thans echter is deze opvatting verouderd en alleen

in den bovengenoemden boekdrukkersterm bewaard ge-

bleven. In den zin van verven is aanstrijken, hoewel

hier en daar in gewestelijke spraak nog bekend , met

ons hedendaagsch taalgebruik in strijd.

3) Aan in den zin van aanvulling van hel ont-

brekende (34,/). Weder met verwisseling van object.

In de uitdrukking

:

— Een muur aanstrijken , een bekalkten muur op-

nieuw hier en daar met kalk bestrijken, om de be-

schadigde gedeelten te herstellen. || Die muur begint

overal af te kalken , en mag wel eens goed aangestreken

worden

.

4) Aan in den zin van voortgang (34, j). Met

verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

Voortgang of spoed maken met strijken; hetzij met

het strijkijzer, hetzij met den verfkwast. || Strijk

wat vlugger aan , anders komt de wasch van avond

niet klaar. Ge moogt wel wat aanstrijken ; al die ra-

men moeten heden nog eens geverfd worden.

5 ) Aan in den zin van aan hel branden (28, e).

Van lucifers en dergelijke licht ontvlambare voorwer-

pen. Ze doen ontbranden , door ze over eene ruwe

oppervlakte heen te strijken. || Op dat gladde hout

kan men geen lucifer aanstrijken. Bij het aanstrijken

van een vesuvian heeft hij zich gebrand.

Afl. Aanstrijking (in de bet. bedr. 1 , 2 , 3 en 5 ).

AANSTRIKKEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben : strikte aan , heeft aangestrikl. Uit Strikken en

het bijw. Aan in den zin van aanhechting (34, b).

Iets door strikken, of met een strik, aan iets anders

vastmaken. || Deze bandjes dienen om het gordijn

aan te strikken. Neem een lintje en strik het daar-

mede aan.

Afl. Aanslrikking.

AANSTROMPELEN, onz. zw. ww. met
zijn: strompelde aan, is aangestrompeld. Uit Strom-

pelen en het bijw. Aan in den zin van nadering

(34, g). Strompelend naderen, met moeilijken en

langzainen gang al hortende en stootcude aankomen

;

van personen gezegd , die door ouderdom of zwakte
zich kwalijk voortbewegen kunnen. j| Hare oude dienst-

maagd , ellendig door de jicht geplaagd , kwam , hoe-

veel moeite en pijn het haar kostte, aanstrompelen . . .

om zijn kind te zien, loosjes, Lijnsl. 3, 84.

AANSTROOMEN, onz. en bedr. zw. ww., met
zijn en hebben : stroomde aan , is en heeft aange-
stroomd. Uit Stroomen en het bijw. Aan in verschil-

lende opvattingen. Hd. anslrömen.

I) Onz. Aan in den zin van nadering (34, g).
Hulpw. zijn.

1) Eigenlijk, van water. Stroomend naderen. || De
dijk bezweek, en daar kwam het water verwoestend
aanstroomen. — Langs beide oevers van den Rijn

,

die van uren afstands met zachte kronkelingen aan-
stroomde, geel, Drach. 44.

2 ) Overdrachtelijk , zoowel van menschen en dieren

als van levenlooze voorwerpen , die gezegd worden te

komen. In groote menigte aankomen, toestroomen.

|| Nu kwam het geld van alle kanten aanstroomen. —
Nu kwam de hulp uit Engeland niet opgedaagd, maar
aangestroomd , v. n. palm, Gedenkschr. 172. Eene zóó

overvloedige vangst wordt zijn deel , dat de aanstroo-

mende visschen het net dreigen te doen scheuren

,

v. oosterzee, Lev . v. Jez. 2,137. De aangestroomde

strijdkrachten, bosscha, Lev. v. W. II, 305.

Het volk stroomde aan uit elke streek.

TOLLENS 12, 119.

II) Bedr. Aan in den zin van bereiking van
eene plaats (34, e). Hulpw. hebben.

a) Van voorwerpen, die op het water drijven, als

object. Stroomend aanvoeren, door de werking van

den stroom aan land werpen ; hetzelfde als aanspoe-

len , doch de uitdrukking is minder gewoon en onder-

stelt eene grootere kracht van den vloed. || De baren

stroomden allerlei huisraad uit de verwoeste woningen

aan.

— Ook , in dichterlijke toepassing , van hetgeen op

den stroom des tijds wordt aangevoerd.

't Licht der liefde straalt haar tegen

;

't Stroomt voor u die toekomst aan.

tollens 3, 3t>.

b) Van vasten grond als voorwerp. Dien stroo-

mend vormen , door het aan land spoelen van zand

,

slib of slijk. Weinig gebruikelijk. || Aangestroomd
land , aangeslibd. Een land , welk de vloed aange-

stroomd heeft , WE1L.

Afl. Aanstrooming.

AANSTRUIKELEN, onz. zw. ww., met

zijn : struikelde aan , is aangesiruikeld. Uit Struike-

len en het bijw. Aan in den zin van nadering (34 , g).

Struikelend naderen , aankomen terwijl men telkens

struikelt en dreigt te vallen , hetzij door gebrekkigeu

gang , hetzij door de oneffenheden van den weg.
1

1 Daar
komt die half blinde en lamme bedelaar weer aanstrui-

kelen (of — aangestruikeld).

AANSTUDEEREN, onz. zw. ww., met heb-

ben: studeerde aan, heeft aangestudeerd. Uit Studee-

ren en het bijw. Aan in den zin van voortgang ( 34, j ).

Voortgang maken met studeeren, zijne studiën ijverig

voortzetten. || Als hij niet beter aanstudeert, komt hij

nooit klaar met zijn examen. Hij heeft in den laatsten

tijd goed aangestudeerd.

AANSTUIKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

stuikte aan, heeft aangestuikt. Uit Stuiken en het

bijw. Aan in den zin van (oneigenlijke) aanhechting

(34, b). Suiidsterm, van de koppen gezegd, die aan

bouten, nagels, spelden enz. worden gemaakt. Den
kop aanstuiken, den kop aan de staaf of schacht
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vormen door Je bewerking, die stuiken oi' opsluiten

heet, d. i. door het gedeeltelijk gloeiend gemaakte

ijzer in de richting zijner lengte te hameren of ineen

te dringen, waardoor op de verhitte plaats (hier een

der beide uiteinden) eeue verdikking ontstaat. || Aau

schroef bouten moeten, voor zooveel doenlijk, de kop-

pen worden aangestuikt, niet aangesmeed. Aangestuikte

koppen bieden beter wederstand aau den dreun der

mokerslagen, dan aangesmede, Eene machine, die uit

het ijzerdraad , door afsnijden , aaupunteu en aanstui-

keu van den kop , de spelden voortbrengt.

— Aan moet in aaustuiken worden opgevat in den

zin van aanhechting. Wel heeft er geene eigenlijke

aanhechting van het eene voorwerp aan het andere

plaats ( nis bij aansmeden b. v.), want de kop wordt

uit de ijzeren straf zelve gevormd, niet van buiten

(/««gebracht. Doch het woord is gemaakt in analogie

niet aansmeden. Aan de staaf wordt door stuikiug een

kop gemaakt; na de bewerking vertoont zich het voor-

werp in twee gedeelten, de staaf en den kop, maar

die innig aan elkander verbonden zijn en te zamen

eene eenheid uitmaken. Het kan dus inderdaad, in

oneigenlijken zin, eeue aanhechting heeten.

AANSTUIVEN, onz. st. ww. der 6de kl.,

met zijn : sloof aati, stoven aan, is aangestoven.Vït

Stuiven en het bijvv. Aan in verschillende opvattingen.

Hd. anstiiuben en anslteben , doch in geheel andere

beteekenis (grimm, D. Wtb. 1, 477 en 485).

1 ) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Verg. Aanspoelen, onz. 2), dat den aan-

voer door den waterstroom uitdrukt, gelijk aansluiven

door den luchtstroom, maar voor 't overige aan dit

laatste gelijk is , vooral ook in den overgang dei-

bet. a) tot b).

a) Van zandkorrels. Naar eeue plaats toe stuiven;

door den wind ergens aangevoerd worden en daar blij-

ven liggen. |1 Hier stuift altijd veel zand aan. Met
de jongste stormen is hier vrij wat aaugestoven.

4) Van zandheuvels of duinen. Door het zand, dat

de wind aanvoert, allengs zich vormen of uitbreiden. ||

Aan de westzijde is het strand breeder geworden en

zijn duinen aangestoven, o. DE VRIES, Zeew. en Wat.

v. N. H. 610.

2) Aan in den zin van nadering (34, g).

a) Eigenlijk. Snel naderen , in volle vaart aankomen
,

t. w. zóó dat onder de beweging het stof — of, zoo

zij in liet water plaats heeft, het schuim — omhoog
geworpen wordt.

Toen plotslings , uit een wolk van stof,

Bij banderol- en wimpehvuiven

,

Die drom van ruit'ren aan kwam stuiven.

v. LENNEP , Poet. 4, 251.

(Hy ziet) een oorlogsvloot zich opdoen uit de zee,

Die Grieksche wimpels voert en aanstuift op de ree'.

BILD. 2 , 300.

Lle orkanen buld'ren en de ontkluisterde oceaan

Stuift met zijn golven op zijn dammen razend aan.

lülofs, Ged. 27.

— Bij uitbreiding ook gezegd van vlammen, die,

door den wind voortgedreven, vonken en rookwolken

verspreiden. || Terwyl zy met een open mond en keel

het aanstuivend vuur onwillig inzwelgen, stijl, Lev.

v. Punt, 74.

Ofschoon aansluiven niet noodwendig eene snelle be-

weging te kennen geeft, en men van iemand met sle-

penden gang en van een stapvoets rijdenden ruiter op

een zanderigen weg zou kunnen zeggen , dat zij komen

aansluiven, zoo hecht het gebruik echter altijd aan

dit woord het denkbeeld van snelheid en onstuimigheid.

Vaudaar de tweede, meest gewone opvatting:

b) Oneigenlijk, in 't algemeen. Snel, onstuimig of

driftig aankomen.

Tiirnus) kent zich aterek om tegens twee gelijck

,

Trojaeu en Latynist, te komen aengestoven.

VOSDEL 8 , 475.

De wit-lanck-halsde swaall quam sprakeloos anstuveu.

Z. Nacht. 3, 59.

Kn 't lag 'er toe, 't en waer de rechter van 't krakeel.
Door zijn' herouten , in de vechtbaen aengestoven

,

liitn ongelijken strijd genadig had verschoven.

ANTONIDES 2 , 271.

(het ourlügwos) stuift als de orkaan,
Dool' vuur, en vlam, en staal op 'svijands drommen aan.

lulofs , Ged. 23.

Zoo lang Aehilles voor 't betooverd oog
Daar aanstuift in zijn' kop'ren wapendos. 90.

Afl. Aanstuiving.

AANSTUIVING, znw. vr., mv. -stuivingen.

Van Aansluiven. De werking van aansluiven , het aan-

stuiven ; uitsluitend in de bet. 1 ) , t. w. het aanwaaien

van zand en het daardoor ontstaan van zandheuvels

>ji duinen. H De landaanwinning en vergrooting van

het eiland heeft . . . plaats gehad door aanstuiving aan

de west- en zuidzijde, g. de vries, Zeew. en Wat.

v. N. H. 610. De dijk is langs de westzijde van het

Koegras gelegd , en aan zijn westkant hebben zich

door aaustuiving duinen gevormd , 583.

AANSTUREN, bedr. zw. ww., met hebben:

stuurde aan
3

heeft aangestuurd. Uit Sturen in ver-

schillende opvattingen, en het bijw. Aan in den zin

van richting naar het doel (34, /*). Hd. ansteuern.

1 ) Sturen in den zin van in eene bepaalde richting

doen voortgaan. Met het voorz. op. Van vaartuigen.

Naar een bepaald punt richten, ergens heen sturen,

b. v. naar den wal of naar een ander vaartuig. || Zij

stuurden de boot recht op den wal aan. Zij trachtten het

schip door de branding heen op de haven aan te sturen.

— Ook met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar onz. || Terwijl wij op de haven aanstuurden.

2 ) Sturen in den zin van zenden , in gemeenzamen
stijl. Met het voorz. bij. Van personen. ||

Iemand
zenden naar iemands woning of verblijf, om hem te

spreken , eene boodschap over te brengen of iets af

te halen. Verg. Aanzenden. || Ik zal mijn zoon bij

u aansturen, dan kuut ge hem zelf spreken. Ik heb

zoo even mijn oppasser bij u aangestuurd, om u voor

morgen ten eten te vragen. Stuur morgen even de

meid aan; ik zai liet bock klaarleggen.

— Ook van voorwerpen, bij welker toezending de

brenger op 'de teruggave wacht; in tegenstelling van

sturen, hetwelk te kennen geeft dat de brenger het

voorwerp achterlaat,
j
Ik zal de inteekenlijst ook bij

u aansturen , om te vernemen of gij teekenen wilt.

— Ook in deze beteekenis wordt het object dikwijls

verzwegen , en het woord schijnbaar nis onz. gebe-

zigd. || Ik zal morgen bij u aansturen, om uw ant-

woord te vernemen.

AANSTUWEN , bedr. zw. ww., met hebben:

stuwde aan, heeft aangestuwd. Eigenlijk hetzelfde

woord als Aanslouwen , doch thans in het gebruik

daarvan onderscheiden: zie Aanstouwen en Stuwen.
Uit Stuwen en het bijw. Aan in den zin van berei-

king van eene plaats (34, e). Iets (t. w. een zwaar

voorwerp) stuwend voortbewegen, totdat het de juiste

plaats bereikt heeft; met inspanning van krachten verder

voortduwen tot aan een bepaald punt. || Stuw die balen

wat aau. Die kisten kunuen veel dichter aan den muur

staan; ge moet ze nog wat aanstuwen.

de zagers vliegen voort

En op de haven los ; en de aangesluwde toren

Drijft statig uit de vloot, die opensplijt, naar voren.

TOLLENS 0, 28.

— Bij uitbreiding in 't algemeen: Met kracht voort-

bewegen ; ook zonder dat het voortgestuwde juist zwaar

kan genoemd wordeu.
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Dikwijls stuwt een dolle orkaan

Al ziju vlagen huilend aan.

toli E>*s 1 , 00.

Laat worstlen de isngestnwde niagteu,

Hij komt, en steunt op eigen krachten. 1, 107.

— Wanneer liet in beweging brengen gecne inspan-

ning vordert, zegt men Aanduwen.
iviHe en xviid» k. Thans is aanstuwen alleen in

den eigenlijken zin gebruikelijk, maar voorheen werd

het ook — in den eertijds meest gewonen vorm aen-

Itouwen — overdrachtelijk gebezigd, niet een persoon

als voorwerp, voor Aandrijven, aansporen (tut iets) ||

Aenstouwen , pouber et conlraindre d'aller, chasser

avant; adigere , compellere , PLANT.; adigere, tlimu-

lare, KIL.

ilii sout desen arbeyt schouwen
En haerlieden voortmennen en aenstouwen.

v. GinsTEi.F. , Terenl. Heaui. 2.

Com . stouwt niy nu w.it aell

Met .-uuslen-njek verstant en reden-rijck vennaen.
Z. Nacht. 1 , 59.

't Is Liefd' die hem aanstouwt

,

En ook weerhouwt.
c.^mphuïzen, SlicJit. Hymen 9.

AANSUKKELEN, onz. zw. ww., met zijn:

sukkelde aan, is nangesukkeld. Uit SnHelen en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Sukke-

lend naderen , met trage schreden langzaam aankomen
;

zoowel van luiaards als van zwakken gezegd. || Zoo,

luiwammes, kom je daar eindelijk aansukkelen' Daar

kwam de lieve zieke voetje voor voetje aangesukkeld.

AANSULLEN , onz. zw. \vw., met zijn : sulde

aan, is an'ngesuld. Uit Sullen d. i. glijden, en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Suilend

naderen, over glad ijs of dichtgetrapte sneeuw glij-

dende aankomen; hetzelfde als Aanglijden. || Daar

komen de jongens over het ijs vroolijk aansnllen (of— aangesnld I.

AANTAAL, znw. vr., uit hoofde der heteekenis

zonder inv. Mnl. aentale , in de 17de eenw ook ver-

keerdelijk aental geschreven. Uit Taal (mnl. lale) in

den zin van rede, toespraak, en het bijw. Aan in

dien van richting naar het doel (34, h). Aentaele

wordt door KIL. gelijkgesteld met aenspraecke , evenals

aentaelen met aempreken. Thans is het woord ver-

ouderd, doch, vo.rul in de bet. 2), als voormalige

rechtsterm, nog te vernielden. Zie ook Aantalen en

verg. Mnl. Wdb. op Aentale.

1 ) l)e daad van aanspreken , het aanspreken ; vooral

met het oog op de wijze of den toon , waarop men
zijne taal tot iemand richt. || Zachter was hy van

zeeden , bcvallyker van aantaal, hooft, ..V. IJ. 44fi.

Door mcêwaarighcit en aantaal (comitala et alloquiis)

,

Tac. 473.

2) Aanspraak in rechten, gerechtelijke eisch. || Zoo

wie daer eenig aentael (jus rei vindicationis ) ofte recht

van onderpand op meende te hebben , de groot,
Inl. B. II, $ 7. 't Zy de selve klachte bestoud iu

aentael op een zaecke , 't zy in de opsprake op eenig

mensch, ald. Zo wie (erf of huis) . . . bezit een jaer

ende cencn dag zonder aental, dat hem nae dien tijd

gheenerliaiide aental deren en zal, ald. Een rustig

bezit van jaer ende dag wierd gehouden genocgzaem

om alle aentael te dooden, ald. Ongeacht de aantaal

der schuldtcisscheren , HOOFT, N. H. 165.

AANTAL, znw. onz.; zonder mv., om de on-

bepaalde beteckenis. Hd. anzahl, deensch en zw.antal.

Het woord is bij ons van jongere dagteekening ; het

komt noch bij plant, of KIL., noch in den Stateub.,

noch zelfs bij halma (1710) voor, en schijnt eerst

in het midden der vorige eenw in gebruik te zijn ge-

raakt. Blijkbaar is het, evenals deensch en zw. antal,

I.

uit het lid. overgenomen: het is niet, gelijk alle

overige znw. met aan, van een ww. gevormd (veig.

Aan, § 32), en de verhouding van aan tot het

tweede lul tal i< hier eenigszins gewrongen.

Het hd. woord wordt door grimm ( D. Il'/b. 1 , 522 )

aldus verklaard: „Anzahl, numerus, nnl. aantal,

verhult sich zu zahl, wie antheil zu theil, und will

nicht die volle zahl, nur eine bestimuite zahl, pars

rata, ausdriicken . . . Zahl bezeiehnet den gesamten

inbegrif einer geringen oder groszen menge; anzahl

BOT einen theil davon."' Die uitlegging echter strookt

slechts met de door grimm uitgedachte voorbeelden,

niet met de door hem aangevoerde bewijsplaatsen, waar

anzahl, bijna overal zeer kennelijk, eene onbepaalde

totaliteü aanduidt Zij kan dus de ware niet zijn. Het

onderscheid tusschen anzahl en zahl is blijkbaar het-

zelfde als tusschen ons aantal en getal. Het eerste

heteekent eene hoeveelheid, die onbepaald is, wier

grenzen niet scherp zijn getrokken ; daarom heeft an-

zahl, evenals aantal , geen mv. Zahl en getal duiden

getelde, dus volkomen bepaalde hoeveelheden aau, en

zijn daarom ook in het mv. in gebruik : zahlen
,

ge-

tallen. Aan moet hier derhalve anders opgevat worden

dan in antheil, ons aandeel (zie dit woord); het is

hier gebezigd in den zin van nadering (34, g) of van

nabijheid (27), om te kennen te geven, dat het tal

slechts bij benadering bepaald is. Aan heeft derhalve

iu dit woord dezelfde beteekeois als in aenlijck , as-

similis, en aenlijcken , similem esse, bij kil., hd

iihnlich , iihil'ichen , mnl. aengelijc
,
goth. analeiks

,

d. i. niet volkomen gelijk, maar tot de gelijkheid na-

derende.

1 ) Concreet. Eene ongetelde en dus onbepaalde veel-

heid van enkele dingen, die of werkelijk van de-

zelfde soort zijn , of gelijksoortig gedacht worden

;

hetzij menschen , dieren of levenlooze voorwerpen,

hetzij hoedanigheden , werkingen of handelingen , voor

zooverre deze in abstracto telbaar zijn. || Een aantal

menschen , paarden , boeken , deugden , slingeringen

,

aanzoeken.— Het woord wordt ook toegepast op getelde, du=

bepaalde hoeveelheden , wanneer men , om welke reden

dun ook, het juiste getal niet wil opgeven. Daar nu

eene kleine hoeveelheid gemakkelijk te tellen is, en

aantal het tellen ontkent, zoo brengt het woord van

zelf het bijdenkbeeld mede, dat de veelheid aanzienlijk

is, tenzij uit den samenhang of uit bijgevoegde woor-

den het tegendeel blijkt, als b. v. in een klein, een

gering aantal.

— Aantal wordt gemeenlijk onmiddellijk gevolgd

van den naam der personen of zaken , waaruit het

aantal bestaat. || Een groot aantal persoouen, Leev.

7, 223. Een aantal schoonheden, v. o. palm, Red.

1, C7. Een aantal andere aanmerkingen, 1, 45. Een

aantal min belangrijke bijzonderheden, 1, 90. Een

aantal nieuwe belangrijke gedachten, 1, 185. Het

eindeloos aantal voorwerpen onzer begeerte, 1, 127-

Het ontzaggelijk aantal ontdekkingen van de wijsgeereu

dezer eeuw, 1 , 182.

— Het kan echter ook geheel op zich zelf staan,

wanneer de personen of zaken vroeger genoemd zijn. ||

Niet alle leden waren met dit besluit van het bestuur

ingenomen, een aantal was hoogst ontevreden. Al zijuc

boeken waren gebonden , een aantal zelfs zeer prachtig.

Nu Vormde 't in den drom vervaarlijk onder een.

F.en ,,,-inlal "eesten) week terug van 't Almachtlastrend lirullen

I). S Jli'-1.-t. !-.

BH.D. 2, 380.

— Wanneer aantal als eene collectieve eenheid ge-

nomen wordt, gelijk altijd plaats heeft, wanneer het

vergezeld is van het lidw. van bepaaldheid , of van

een aanw. voornw. (hel, dit, dal aantal), en veelal

13
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ook bij het lidw. van eenheid (een aantal), dan be-

heerscht het hctww., hetwelk dus iu het enkelv. staat.
[|

Het grootste aantal hoeken is reeds verkocht. — Zo

vloog . . . dat aantal jaaren heen , feith , Ouderdom 3.

Een aantal Prinsen vraagt haar hand, BILD. 1, 205.

Een aantal jaagren vliegt , 2, 398. Een aantal lijken

dekt den grond , 2 , 403. Een aantal Christenslaven

kwijnt hier in holen weg , tollens 6 , 34. Een aantal

eeuwen snelde heen, 8, 101. Dat in 't pak ... een

aantal brieven stak, dautzenberg 151.

— Vergezeld van het lidw. van eenheid echter kan

aantal ook worden aangemerkt als eeue bepaling van

het volgende of verzwegene znw., dat altijd een mv.

is; dit laatste wordt dan het hoofdwoord en neemt

het ww. in het meervoudige getal bij zich. Dit ge-

bruik van het mv. verdient vooral dan de voorkeur,

wanneer meu bij de werking , door het ww. uitgedrukt

,

niet aan al de bedoelde personen of zaken gezamenlijk

,

als eene eenheid beschouwd, maar aau elk in 't bij-

zonder te denken heeft. || Door dit oponthoud van

den spoortreiu kwamen een aantal nieuwsgierigen te

laat om de plechtigheid bij te wouen. Een aantal om-
standigheden maakten hem besluiteloos. — In David

vereenigden zich een aantal zeldzame verschijnsels,

v. d. palm, Red. 1 , 5.

2) Abstract. Het bedrag of beloop der te zauien

genomen personen of zaken ; de hoeveelheid of quan-

titeit op zich zelve beschouwd, afgescheiden van de

personen of zaken zelve, die hier niet onder het woord

begrepen zijn ; veelal met het bijdenkbeeld , dat zij

uiet nauwkeurig zijn geteld, zoodat het juiste getal

onbekend is. In dezen abstracten zin staat aantal

altijd , wanneer het wordt voorafgegaan door liet en

gevolgd door een 2den nv., of wanneer het van een

der bezitt. voorn, ons, uw, hun, haar, vergezeld

gaat; bet beheerscht dan steeds het ww. in het enkelv.
||

Het aantal der deelnemers overtrof aller verwachting.

Hun aantal was zeer aanzienlijk. Zijne vijanden zijn

gering in aantal, maar groot in macht en invloed.

Wie telt al de eeuwen op, voor dezen heengevlucht

,

óf noemt het aantal daar de tijd van is bevrucht ï

iielmers, Holl. A*. 58.

Nog weegt ons aantal aan hun sterkte dubbeld op.

bild. 2 , 874.

Gij helden , slechts iu aantal kleen

!

tollens 1 , lil.

Zoo zwelt hun aantal, als een stroom,

Wien beek bij beek heur schatting brengen.

V. LENNEl', Poet. 4, 'J4J.

Syn. Aantal, Getal, Hoeveelheid , Menigte, Tal,

Veelheid. — De genoemde woorden moeten in twee

klassen onderscheiden worden: getal en hoeveelheid

hebben steeds eene bepaalde, aantal, menigte en veel-

heid steeds eene onbepaalde beteckenis ; terwijl tal tot

beide klassen behoort. — Hoeveelheid , de algemeene

uitdrukking voor quantiteit , is alleen iu zooverre synou.

met de overige woorden, als het, gelijk deze steeds

doen, eene samenvatting van gelijksoortige of als ge-

lijksoortig gedachte afzonderlijke eenheden aanduidt

(b. v. eene hoeveelheid graankorrels, olijven, enz.)

en niet gebezigd is voor iets , waarvan de deelen sa-

menhangen (b. v. eene hoeveelheid graan, meel,

olie, enz.). Het is eigenlijk een wetenschappelijk of

technisch woord, en ziet op de juiste grootte der

quantiteit, die, wanneer de quautiteit geteld is, door een

getal wordt uitgedrukt. Een getal, in het afgetrok-

kene geuonien , is de naam eener getelde hoeveelheid.

Voegt men bij de hoeveelheid, die vijf heet, d. i.

waarvan het getal v ij f de benaming is , de hoeveel-

heid vier, dan verkrijgt men de hoeveelheid negen.
Getal wordt slechts zelden concreet genomen voor de

eenheden zelve, die dan gerekend wordeu geteld te

zijn. De meeste leden waren tegenwoordig ; slechts

een klein getal was weggebleven. Ik heb de appelen

uitgezocht ; een klein getal was aangestoken. Tal
heeft in den regel dezelfde bepaalde beteekenis als getal

in concreto ; men zegt daarom onverschillig bij het

tal en bij het getal verkoopen : Men verkoopt de noten

en snijboonen bij het tal of bij het getal. Getal is

,

behalve in getallenleer en getalssterkte , iu samen-
stellingen niet in gebruik; met tal laat zich, streng

genomen , van ieder bepaald telwoord een concreet

znw. vormen, als tweetal, drietal enz.; en zoo ook

talhout, eigenlijk hout, dat bij het tal gesleten wordt

.

Aantal, menigte en veelheid hebben steeds eene on-

bepaalde beteekenis, d. i. zij stellen eene hoeveelheid

voor als onbepaald , als niet geteld , zoodat het juiste

getal onbekend is. Aantal duidt doorgaans eene vrij

aanzienlijke hoeveelheid aau , doch kan ook van eene

geringe gezegd worden ; intusschen zal men twee , drie

of vier niet licht een aantal uoemen. Menigte betee-

kent steeds een volstrekt, tal en veelheid een betrek-

kelijk groot aantal. Men kan zoowel spreken van een

klein als van een groot aantal , maar niet van eene

kleine menigte, eene kleine veelheid of een klein tal.

Men kan wel zeggen eene groote menigte ; maar tal en

veelheid neinen geene dergelijke bepalingen bij zich.

Menigte en veelheid zien altijd op de totaliteit der be-

doelde dingen; aantal en tal worden ook van gedeelten

gebezigd. Menigte sluit alle denkbeeld van tellen bui-

ten ; de drie andere onderstellen althans de mogelijk-

heid , en nemen daarom alleen meerv. znw. bij zich

;

achter menigte kan ook de enkelv. 2de nv. van volk

gevoegd worden. || Eene menigte volks. Eene ontel-

bare menigte. Ecue onoverzienbare menigte nieuwsgie-

rigen gaapte het schouwspel aan. Door de veelheid

der getuigen duurde het verhoor lang, en toch was

er een aantal weggebleven. Hij voerde een tal van

verontschuldigingen aan , maar de veelheid zijner re-

denen deed hem meer kwaad dan goed.

AANTALEN, bedr. VK. ww., met hebben:

taalde aan, heeft aangetaald. Uit nml. Talen d. i.

spreken ( maekl. Sp. I 3
, 54, 39; I", 7, 20; IV-,

70, 71; Alex. VIII, 526; enz.), en het bijw. Aan
in den zin van richting naar het doel (34, h). Verg.

Aantaal. In 't Mul. was Aentalen voor aanspreken

( vooral iu rechten ) eene zeer gewone uitdrukking : zie

Mnl. Wdb. Ook bij kil. staat het opgeteekend. Nog
in de 16de eeuw werd het in de oorspronkelijke be-

teekenis, nog in de 17de als rechtsterm gebezigd.

Thans is het, even als aantaal, geheel verouderd.

1 ) Aanspreken ( iu den eigenlyken zin ) , het woord

richten (tot iemand), om hem tot iets op te wekken.

Daerom come ick u tot liefden aentalen.

Landtjuw. Goudbl. (Antw. 1561), 18.

2) Aanspreken in rechten; doch met eene zaak als

object, en dus zooveel als Aanspraak maken op

iets, opvorderen. || Die mochte binnen de eerste ses

weecken . . . sulck goed aentalen ende recht daer af vor-

deren van dat hy daer op te seggen hadde, de groot,

Inl. B. II, § 7.

AANTASTEN , bedr. zw. ww., met hebben

:

tastte aan, heeft aangetast. Uit Tasten en het bijw.

Aan in den zin van aanraking (34, a). Hd. antasten.

1 ) Eigenlijk. Met de volle hand aanvatten ; meestal

met het bijdenkbeeld , dat men dit ruw en onbesuisd

doet, en dus verschillend van Aanvatten, dat met be-

hoedzaamheid geschiedt.
[| Tast dat beeldje zoo ruw

niet aan, het is maar van pleister. Ge moet den pook

niet aantasten, hij is heet. Als men die prachtige

boeken met vuile handen aantast, zijn de banden be-

dorven. — Haare beste kostelyke kamer ... tot eene

kraamkamer te zien misbruiken ; . . . alle de Oostersche

pracht te zien aantasten! Leev. 4, 345.
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— Zegsw. Het is een heet ijzer om aan te tas-

ten, eene bedenkelijke en gevaarlijke onderneming.
— Daar het run aanvatten vau iel 'ir vau

ijver üf drift kan lijn, beterkeut aantasten ook Ter-

stond en met ijver aanvatten

tut den blaes-balck ien .

ü de neerlngb gaen.

Kuyomira i

bvw-^i uw nueken datze, eer t licht noch i- gebonn,
In 1 banus lenlrvên ; tast den ziïaeren beucklacr ten.

vondbl Ö, KW.

— Het geweer aantasten, de wapeueu (met drift

of overmoed i opvatten, om zich te verzetten. Thans

niet meer in gebruik. |' Die 't geweer I jen zynen

oversten aant zulks met de duutl bekoopen,

Teg. Staat d. Ver. tfed. 1 , 113.

Het bijdenkbctld , dat aantasten met ruwheid ge-

naard gaat, waardoor b. v. HOOFT -V. //. 433) te

recht kou spreken van een ongelukkige, die op de

pijnbank „ heftelgk aangetast" nas , komt vooral uit

in de figuurlijke uitdrukkingen .-

— Iemand van zijne zwakke of gevoelige zijde —
in zijn zeer — aantasten , hem kwetsen door tut hera

te spreken over dingen , die zijn gevoel onaangenaam

aandoen ; als 't ware hem hard aanraken op eeue plaats

die gevoelig is, of waar hij eene wond heeft. || Gij

hebt hem in zijn /eer aangel isl Men moet haar niet

van die gevoelige zijde aantasten. — Eene vrouw . .

die hem lief had , en verstands genoeg bezat om hem
nooit vau zvnc zwakke zvde aan te tasten , Blank.

:i, 26
— «ijii. Aantasten, Aangrijpen, Aanpakken, Aan-

Latten. Zie bij Grijpen.
— XVlMa en xwiiti«- e, \ r _- r was aan aantas-

ten het denkbeeld van ruwheid of onbesaisdheid niet

bepaald en altijd verbonden , maar werd het ook in 't

voor

•wraken, aanvatten. || Ta-t my aen inde siet

,

want i en heeft geen vleesch ende b
l.ur. >l, 89.

Ontfang mi|i.
,

< ii u%t dien appel aen.

VODBL 10, 408.

nzoo, wanneer iets aantasten figuurlijk genomen
werd , voor

4' 1't- ter hand nemen om er aan te beginnen,

t. w. een moeilijk werk: waar wij thans aanvattenof

aaa/iakken zouden rtof is zo ryk , zu

overvloedig, dat ik nau* waar ik het werk

eerst aan zal tasten, v. EFFEN, .Speet. 1, 114. Dan
zijn wij zelven nou' te duin, eu weten niet, hoc we
dat ding m ten, fokkk, Vers. IV. 7, 21.

\ an goederen of rechten. De hand aan iets slaan,

dus Iets in bezit nemen , of opvorderen , zich als

eigenaar er van doen gelden; volgeus het oud-Ger-

maansche rechtagebruik , waarbij men door handtasting

of aanraking zich als eigenaar gelden deed ( manum inji-

cere . Vak Mnl. Il'db. op Aestastin, en Verg. AlN-
vais , 2 i eu Aenvanm n , 2). || Beneficie van Inventa-

ris, dat is te seggen : dat uiernant het sterf-huys wil acn-

tasten ende de schulden betalen , dan by beneficie van bet

Hof, em., visschkk, Minnt-j, 184 AU Irelaaten enz.

(zullen weederorn koomen) tot hunne goederen; en de

zelve ooveral mooghen aantasten (vindiceren) en vol-

koomelyk en vryelyk genieten als te voore, al

ze ook verkoft oft velneemt, hooft, N. II. 986.

2) Figuurlijk.

a Met een persoon als onderwerp.

« ) Met een| persoon als voorwerp. Iemand van nabij

en met kracht vijandig bestoken , beginnen te bestrij-

den, aanvallen. || Doch De Wit wou . . . d'tugelschcn

wederom aantasten, brandt. De Ruiter 32. De vijan-

delijke troepen zijn van alle stellingen , naar wij ze
aantastten, verdreven geworden, bosscha, Lev.v. W.
II, 558.

Vergeeftch , met wapens in da hand
De wachters aangetast!

niLn. 1 , üOrt.

ii macht is hier by een, "in. tast ny-zelT ons aan,
/.ijm dublul overwicht krachtdadig af te slaan.

8 , 394.

Hij heeft alléén de voorhoede aangetast
En — wegg. .

TB» KATE 4, SIS.

— De persoon des vijands kan ook vertegenwoor-
dig! worden door de stelling , waarin hij wordt aan-

ler t ij J dat de vijand deze hoogte . .

.

ia, Leo. v. W. Il, 192. D'Erlon's

regterdiviaie (zou) Pappelotte eu I.a Haye aantasten,

k.\ oo v , ifaterloo 99.

— Ook met een onstoffelijk object, eene hoedanig-
heid , werking of toestand aanduidende , die als eeu
vijand wordt voorgesteld, tegen wieu men te kampen
heeft. || Eene ziekte, die, wordt zy uitt in de bron-
nen zelf aangetast, eene natiouaale ziekte worden kan,
Leev. 8, 352.

Uit deze betekenis van aanvallen, bestrijden, ver-

klaart zich ook de vroeger bekende, maar thans wei-

nig meer gebruikelijke uitdrukking

:

— Zich zelven aantasten, de handen aan zich

zelven slaan, trachten zich van 't leven te berooven.
||

Hel ia om zich zelven aan te tasten, weil. Ja, mij

met \ollc ruimte opiu.;i en arsenicum mag aanbetruu-
weu, zonder dat de droes mij in de minste ver-

zoeking kan brengen om mij zelven aan te ta-ten

,

WiUhch. 1
.

— Sjii. Zie Vanvallbn.
Hij uitbreiding, hetzij met een persoon als voor-

werp, hetzij met een onstoffelijk object, dat eeu per-

soon . digt. Iemand of iets met woorden
aanvallen, bestrijden; hetzij om te bestraffen, hetzij

om te schenden of te benadeelen. || Iemand in zijne

eer, in zijn goeden naam aantasten. Iemands eer of

ii aam aantasten. — Zu moet by echter de leer

dei waarin id uuoit aantasten of vi rminken , Leev. 7, 91.

Hij weet, dat hem regtatreelcs aan te tasten misschien

lat middel ziju zou, om den zondaar uog dieper te

doen vullen, v. D. PALM, lied. 1, 50. Dat geen ver-

tong ooit uwe grootheid aantaste! 1, 67. Daar
hij diep ingewortelde volks-dwaliugen aantastte, 1 , B6.

Zie hier mijne nr, laat hij die aantasten! 1, 10S.

Byn. Aantasten, Aanranden. — Het laatste

-beidt zich hierdoor, dat het altijd eeue hatelijke

; , omdat er het bijdenkbeeld vau

onrecht of geweld mede gepaard gaat. Men randt

iemand of iets aan uit boosaardige gezindheid, met

lasterlijke taal; aantast q ook met goede

bedoelingen eu met goed recht, als b. v. om iel

uit belangstelling eens duchtig de waarheid te zeggen

en hem te bestraffen , of wanneer men gebreken , dwa-

lingen enz. aantast, om ze te bestrijden en uit te

Waar het aantasten met een vijandig oogmerk
geschiedt, is het toch altijd gematigder dan aanranden,

en het onrecht i stellig. Iemands eer aan

te tasten , is bcleedigend ; die aan te randen , is sma-

delijk en lasterlijk tevens

4) Met eene zauk als onderwerp, t. w. de benaming

vaneene ziekte, kwaal of bederf, hetzij van stoffclijken

betz(j van zcdelijkcn aard Iemand of iets hevig aan-

doen, aangrijpen; vijandig als 't ware aanvallen, en

daardoor den stoffeltjken of zedeujken welstand bena-

deelen. || Die ziekte beeft ben. geweldig aangetast,

zeer verzwakt. Hoeveel runderen zijn er door de vee-

ziekte aangetast? — Gelijk somtijds het menscheujk
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ligchaam . . . door een ras toenemend bederf wordt

aangetast, v. D. PALM, Gedenkschr. 4. Arm, kinder-

loos en aangetast door de afzigtelijkste en smartelijkste

kwaal, Red. 1, 55. Ziet hem, dien eeu ongeneeslijk

kwaad heeft aangetast, 2, 162. De Prins, hevig aan-

getast door eene oogziekte, bosscha, Lev. v. 1P~.II,

210. Jongelingen, die met de edelste beginselen den

tempel der wetenschappen naderden , en te huiswaarts

keriden, aangetast, gelijk de brand de tarwe aantast,

borger, Leerr. 2, 171. Van deeze zyde tast het on-

geloofjonge Heden thans wel het meest aan, Leev. 4,15.

3) Daar aantasten het denkbeeld van oubeschroomd-

heid of ruwheid medebrengt, waarbij het voorwerp

niet gespaard wordt, heeft Iets aantasten, op eetwaren

en bezittingen toegepast, de beteekenis van Vrijelijk of in

ruime mate er van gebruiken, ze onbeschroomd aan-

spreken. || Daer botter en kaes valt, wordtse ruym
aengetast en gegeten, visscher, Sinnep. 94.

Die 't overschot bewaert en suynigh wesen kan,
Heeft , als den doorslagh mist , weer wat te tasten an.

visscher, Sinnep. 173.

In eigen persoon tast nu Hektor het spijskorfjen aan.

Schoolm. '208.

— In deze opvatting wordt aantasten in het bijzonder

gebezigd voor het verkoopen van vaste goederen , om
de golden te kunnen gebruiken, het aanspreken van

kapitaal. || Hij zal eindelijk zijue vaste goederen moeten

aantasten , ie gelde maken. Hij heeft uit nood zijn ka-

pitaal aangetast.

Afl. Aantaster, aantasting.

AANTASTING, znw. vr., mv. -tastingen.

Van Aantasten. De daad van aantasten in 't alge-

meen , in de verschillende beteekeuissen des woords

;

doch in het vertaalde Wetb. v. Strafr. in twee bijzon-

dere opvattingen genomen, die met het hedendaagsch

gebruik van het ww. niet strooken, t. vv.:

1) Aantasten, met een persoon als object, in de

verouderde beteekenis van De hand aan iemand slaan

,

om hem vast te hondenen in bewaring te stellen. Verg.

Mnl. Wdb. op AeiNvaen, 3). Het aan- of vasthouden

of in verzekerde bewaring nemen. ||
Onwettig arrest of

aantastinj en inbewaringhouding van personen, Opschr.

van B. III, T. II, H. I, A/d. 5 (a. 341).

2) Aantasten in den zin van aanranden, schenden

(2, a, ,-J), doch feitelijk , niet met woorden, gelijk

bij htt ww. steeds het geval is. |, Aantasting dei-

zeden, Opschr. van B. III, T. II, H. I, A/d. 4

(«. 330).

Aaiim. Men mag hopen, dat deze beide opvat-

tin-™ van aantasting door den strafwetgever niet

zullen gewettigd worden. Zij zijn in het gebruik on-

bekend , en uit de thans geldige beteekenissen van het

ww. niet te rechtvaardigen. In de eerste opvatting zou

aan- of vasthouding, in de tweede aanranding of

schending te verkiezen zijn.

AANTEEKENBOEK, znw. onz., mv. -boe-

ken; verkl. -boekje. Uit Aanteekenen (1 ,1) en Hoek.

Een boek van schoon papier, bestemd voor het aantee-

kenen van hetgeen men weuscht te onthouden of later te

kunnen naslaan ; of wel Een boek ,
geheel of gedeel-

telijk met aanteekeningen beschreven. ||
Mijn aantee-

kenboek is vol; ik zal een nieuw moeten aanleggen.

— Het verkl. -boekje wordt meestal genomen voor

Een zakboekje, dat men bij zich draagt om allerlei voor-

komende zaken aan te teekenen. || Ik had de hoofd-

punten van onze afspraak willen opschrijven, maar
had mijn aanteekenboekje niet bij mij.

AANTEEKENEN , bedr. zw. ww., met heb-

ben : teekende aan , heeft aangeteekend. Uit Teekenen

en liet bijw. Aan , beide in verschillende opvattingen.

Hd. anzeichnen (vooral in de bet. II). Het woord

staat reeds bij plant, en kil. vermeld, en is blijk-

baar gevormd naar 't voorbeeld van lat. annotare.

I ) Teekenen in den zin van schrijven (dien het

ook in onderteekenen en opieekenen heeft), en Aan
in dien van nabijheid of aan zekere plaats (34, k).

Iets ergens, aan eene plaats schrijven; ongeveer het-

zelfde als Aanschrijven in de bet. 1 ).

1) In het algemeen. Iets opschrijven, opteekenen,

te boek stellen ; hetzij om het zelf niet te vergeten ,

hetzij om te maken dat een ander het niet vergeet.

Altijd met het bijdenkbecld , dat het opschrijven ge-

schiedt op eene bepaalde plaats of bij iets anders , dat

bekend is , zoodat men het aangeteekeude gemakkelijk

kan wedervinden ; in zooverre derhalve verschillende

van Opteekenen, dat het bloote opschrijven, onver-

schillig naar, te kennen geeft. || Teeken dat aan,

anders vergeet ge het licht. Ik heb bij al de nommers
van deze lijst den prijs aangeteekend. — Geleerde lie-

den, die eeu zwak geheugen hebben, neemen de pen

op ; zy gelooven , dat niets zo zeer het geheugen te

baat komt, dan aantekenen, Blank. 1, 177. Gy
moest . . . dat boekje met wit papier doorschieten , om
er uwe zedelyke NB's, ontdekkingen, en kleine voor-

vallen ... in aan te tekenen, 3, 82. Men kan zich

naauwlyks in eene omstandigheid plaatzen , of men
vind er iets nuttigs in dit boek over aangeteekend

,

Leev. 5, Voorr. xv. Verdienden ook allen, wier uaa-

men men in dat boek heeft aangeteekend, dien lof'-
1

8, 151. De makelaars zijn verpligt aan de partijen . . .

uittreksels uit hun boek te geven, bevattende al het-

geen zij daarin , betrekkelijk de handeling die hen

aangaat, hebben aangeteekend, lP.v.Kooph. a. G7.

2) In het bijzonder, in de volgende toepassingen:

a) Iets aanteekenen, t. w. bij hetgeen men zelf

of hetgeen een ander geschreven heeft. Iets , dat tot

opheldering, uitbreiding of critiek van den tekst dient

,

schriftelijk daarbij vermelden. || Dit exemplaar van

Wageuaar heeft aan den geleerden A behoord; op bijna

elke bladzijde heeft hy iets merkwaardigs aangeteekend.

Herinnert gij u, wat Wesseling op deze plaats van

Herodotus aanteekent? — Nadat ik zelf (ad Dion.

p. 190 ) iets aangeteekend heb over de cumulatie der

adverbia, GEEL, Ond. en Phant. 301.

b ) Een brief, een pak aanteekenen , den naam van

den afzender en van den geadresseerde in een daartoe

aan liet kantoor van verzending bestemd register op-

schrijven, ten bewijze dat de brief of het pak ter be-

stelling is aangenomen. || Zend mij het pak met de

schuit , maar laat het vooral aanteekenen. Aangetee-

kende brieven moeten zoodanig verzegeld zijn , dat alle

vouwen ziju aaneeugehecht.

c ) Verzet aanteekenen tegen iets , eigenlijk : In

eene vergadering schriftelijk te kennen geven of in de

notulen doen vermelden , dat men zich met een ge-

nomen besluit niet kan vereeuigen en de medever-

antwoordelijkheid daarvoor niet op zich neemt; doch

bij uitbreiding ook in 't algemeen voor : Openlijk ver-

klaren , dat men iets niet goedkeurt of erkent , maar
er zich tegen verzet, t. w. in die gevallen, waar stil-

zwijgen als toestemming zou kunnen beschouwd worden.
||

Mijnheer de Voorzitter, ik acht mij verplicht tegen

deze beslissing der vergadering verzet aan te teekenen.

Tegen deze uitlegging mijner woorden teeken ik ver-

zet aan.

d) Hooger beroep aanteekenen ( in strafzaken ) , en

Cassatie aanteekenen, rechtsterm. Op de wijze bij de

wet bepaald verklaren , dat men zich van een vonnis

of arrest in hooger beroep of in cassatie voorziet, en

die verklaring in het daartoe bestemde register doen

inschrijven. Aanteekenen staat hier voor laten aan-

teekenen; want het eigenlijke aanteekenen , het inschrij-

ven in het register, geschiedt niet door hem, die zich
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in houder beroep of in cassatie voorziet , maar door

den griffier. || Hij heeft zijne zaak bij het Hof ver-

loren , maar heeft cassatie aangeteekend.

e) Aanteekenen , met een persoonsnaam als object.

In den ondertrouw opnemen; t. w. van een voorge-

nomen huwelijk wettig doen blijken door het inschrijven

van de namen enz. der verloofden in het register der

huwelijksaangiften en -afkondigingen. || Is uwe zuster

al aangeteekend? Het huwelijk gaat stellig door: zij

zijn reeds aangeteekend. — De overkomst van de ouders

van Maurits, welke, gelijk ook het aanteekenen als

bnüd en bruidegom , de volgende week plaats zon gehad

hebben, loosjes, Lijrul. 2. 314.

— In gemeenzamen stijl wordt aanteekenen in dezeu

zin ook elliptisch gezegd voor zich laten aanteekenen
,

en dus schijnbaar als onz. gebezigd. || Wanneer tee-

kenen zij aan (wanneer zal de aangifte van hun hu-

welijk plaats hebben ) ?

— Thans is het altijd de naam der personen , die bij

aanteekenen in dezen zin als object staat. Voorheen zeide

men — en dit was uatuurlijk de oorspronkelijke spreek-

wijze - dat de geboden d. i. de afkondigingen van

het huwelijk, werden aangeteekend. || Den Secretaris,

voor 't aantekenen der geboden, twaelf stuyvers,

mieris, Beschr. v. Legden, 663 (a. 1699).

II) Teekenen in den zin van met een teeken mer-

ken, en Aan in dien van aanraking (34, a). Iets

merken of aanwijzen , door er een teeken aan of bij te

zetten , en het daardoor van andere gelijksoortige dingen

onderscheiden; ook enkel Teekenen genoemd. Verg.

Aanhalen ( B , 1 ) , Aanschrappen , Aanstippen ( 2 ) en

Aanstrepen. || Eene plaats in een boek aanteekenen, er

een merk bij zetten om het terugvinden gemakkelijk

te maken. Ik vind op die lijst verscheidene namen
aangeteekend: wat hebt gij daarmede bedoeld? — Hoe-

wel inyu Heer Helder (t. w. diens naam) wel deeglyk

met een rooden letter in myn Almanack zal aange-

teekend worden, Leev. 8, 248.

III) Teekenen in den zin van afbeelden of voor-

stellen (met pen, potlood enz.), en Aan in dien van

voortgang (34, /). Voortgang of spoed maken met

iets te teekenen. || Het bestek moet morgen gereed zijn

;

talm dus niet , maar teeken wat aan

.

Afl. en Samenst. Aanleekenaar (mv. -teekenaars

en -teekenaren), aanteekening , Aanteekenboek , -geld,

-kantoor.

AANTEEKENGELD, znw. onz.,mv. -gel-

den. 1'it Aanteekenen (I, 2, b) en Geld. Het geld,

dat voor het aanteekenen van een brief of pak aan

het post- of bestclkantoor betaald wordt. || Het aan-

teekengeld bedraagt 10 cents voor eiken brief of elk

pakket. Ik heb ƒ 12 uitgeschoten aan vrachten en

aan teekeugeldeu

.

AANTEEKENING-, znw. vr., mv. -teeke-

ningen, \erkl. -teekeningetje. Van Aanteekenen , ducli

alleen in de bet. I

1) Abstract. De daad van aanteekenen; het aan-

teekenen. In de volgende opvattingen:

a) Aanteekenen in de algemeene bet 1, l). II f

aanteekenen of opschrijven van iets , dat men voor

zich zelvcu of voor anderen in herinnering wensen!

te houden. || Door geregelde aanteekening van hetgeen

hem wetenswaardig voorkwam, heeft hij een schat

van adversaria verzameld.

Vooral in de uitdrukking:

— Aanteekening houden (van iets), het geregeld

opschrijven, om het in alle bijzonderheden in nauw-

keurige herinnering t-; houden. || Een goed hu

hondt aanteekening van zijne ontvangsten en uitgaven.

Ik ben die namen voor een goed deel vergeten; ik

heb er geene aanteekening van gehouden.

b) Aanteekenen in de bijzondere bet. I, 2, b).

Hit aanteekenen of doen aanteekenen van een brief

of |>ak in liet daartoe bestemde register, ten bewijze

van afgifte aan h t post- of bestelkantoor. || Het is

geoorloofd geld in de brieven te sluiten , doch men is

in dat geval tot de aanteekening verplicht.

c) Aan/eekenen in de bijzondere bet. I, 2 , </).

Aanteekening van hooger beroep (in strafzaken) of

van cassatie, rechtsterm. De verklaring, dat men
zich van een vonnis of arrest in hooger beroep of in

cassatie voorziet. || Binnen drie dagen na de aantee-

kening van het hooger beroep, W. v. Slrafv. a. :_'44.

De aanteekening van beroep in cassatie zal . ter

griffie worden gedaan, a. 389. Bij het doen van zijne

voornoemde aanteekening, a. 393.

d) Aanteekenen in de bijzondere bet. I, 2, e).

Het inschrijven eener huwelijksaangifte in het daartoe

bestemde register; de opneming in den ondertrouw. [|

Als gy ook beter waart, zou ik met vermaak by de

aanteekening assisteeren, Leev. 3, 109.

2) Concreet. Het gewrocht van aanteekenen; het

aangeteekende In de volgende opvattingen:

a) Aanteekenen in de algemeene bet. I, 1). Het

aangeteekende; het geheel der opgeschrevene woorden,

in geschrifte of druk vervat. || Ik heb te huis zeer

veel aanteekeningen liggen , met potlood ge-chreven

,

geel, Ond. en Phant. 8. Om den foliant zijner aan-

teekeningen even na te slaan, 183. Ik zal den Schrij-

ver verzoeken, de aanteekeningen (notulen) der vorige

bijeenkomst voor te lezen, v. lennep, K. Zev. 1,36.
Van de akten van stuiting des huwelijks ... zal op

den kant der akte van afkondiging eene aanteekening

worden gesteld, B. W. a. 43. Aanteekeningen, door

eenen schuldeischer gesteld op eenen titel , die enz

verdienen geloof, a. 1920. De aanteekeningen, door

den makelaar uit zijn zakboekje in zijn dagboek over-

t, (leveren) bewijs op tusschen de partijen,

;r. v. Kooph. a. 68.

b) Aanteekenen in de bijzondere bet. I, 2, a).

Het aangeteekende op eenen schrijver
;
geschrevene of

gedrukte opmerking, ter opheldering, uitbreiding of

critiek aan een tekst toegevoegd; hetzelfde als Noot. ||

Dan komt myn brief aan u ... te voorschyu , met

verscheide leezingen en aanteekeningen , die niet meer

te doen hebben met den text , dan dat zy op het zelfde

bladzydje gedrukt zyn, Leev. 4, 343. Bartus . .
.
zegt,

dat hy zyue aanteekeningen over . . . Claudianus schreef,

zonder den text ooit in te zien, Blank. 1, 178.

Ruhnkeuius heeft, in eene aanteekening op Xenophon,

i, dat enz., geel, Ond. en Phant. 165.

- Aaiiin. In de zoo even aangehaalde plaats uit

Blank. 1, 178, zou men thans niet over, maar op

behooren te schrijven. Eene aanteekening over een

schrijver is zulk eene, waarin over dien schrijver ge-

handeld wordt; eene aanteekening op een schrijver

zulk eene , die bij eene plaats uit een zijner werken

geschreven is. Indien iemand b. v. bij vondel 4, 6

of 5 , 696, iets omtrent hooit wilde incdedeelen,

zou het eene aanteekening zijn op vondel, maar

over hooft.— Syn. Aanteekening (Noot), Aanmerking.- Het

•„-ebriiik van het laatste woord in den algemeenen zin

van het eerste is een germanisme. Het Hoogd. heeft

alleen anmerkung . wij, die twee woorden bezitten,

onderscheiden het eene van het andere. Aanteekening is

ruimer dan aanmerking. Elke schriftelijke opmerking of

iwing, die men Inj eene plaat uit bei werk van

schrijver te pas brengt, heet eene aanteekening ,

hetzij zij dient tot opheldering van den tekst, of tot

nadere ontvouwing van het daar gestelde, of wel tot

critische toetsing en waardeerinu'. Maar eeuc aanmer-

king heet zij alleen dan, wan zJfj -trekt om den

tekst naar inhoud of vorm te beoordeelen, hetzij om
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er de waarheid of schoonheid van te doen uitkomen,

6f wel — gelijk veelal het geval is — om de gedachte

te wederleggen of gebreken aan te wijzen. Elke (ge-

scbrevene) aanmerking is dus eene aanteekening , maar
niet iedere aanteekening is eene aanmerking. Da Costa

schreef aanteekeningen op Bilderdijk's Epos, endaar-
onder zijn schoone aanmerkingen over de kunst des

dichters. De aanteekeningen van Peerlkamp op Hora-
tius zijn veelal aanmerlcingen op den overgeleverden

j

tekst. Een onderwijzer geeft den leerling zijn gebrek-

kig La'ijnsch opstel met zijne aanmerkingen terug,

en raadt hem aan , de aanteekeningen van Ruhn-
kenius up Terentius goed te bestudeeren.

Aanteekening en het vreerade noot worden geheel t

onverschillig gebezigd. Men heeft beweerd, dat het
|

gebruik noten wil, wanneer zij aan den voet der blad-
|

zijlen, aanteekeningen , wanneer zij achter het werk
geplaatst zijn (weiland en landre, Syn. 2, 487);

\

doch dit bloot uiterlijk verschil , van toevallige om-
standigheden afhankelijk, heeft op de beteekenis der

woorden geen invloed. Het gemelde onderscheid wordt
dan ook niet door het gebruik bevestigd : de aantee-

keningen b. v. van Da Costa op Bilderdijk's Epos
zijn onder den tekst gedrukt.

s a 1 1 1 e n s ( . Aanteekening spartij.

AANTEEKENINGSPARTIJ, znw. vr.,

mv. -partijen; verkl. -partijtje. Uit Aanteekening (1, d)
en Vartij in den zin van feest. Eene partij ter cere

van een verloofd paar, bij gelegenheid van hunne aan-

teekening als bruidegom en bruid. || Wij hebbeu gis-

teren bij A, wiens dochter de bruid is, een prettig

aanteekeningspartijtje gehad.

AANTEEKÉNKANTOOR, znw. onz.,

mv. -kantoren. Uit Aanteekencn (I, 2, b) en Kan- .

toor. Het kautoor , waar goederen ter verzending wor-
den aangeteekeud. || Ik had het pak in persoon bij

Van Gend en Loos willen afgeven , maar het aantce-

kenkantoor was gesloten.

AANTEELT , znw. vr., zonder mv., om de
onbepaalde beteekenis. Van Aantelen in de bet. 1). j

Het aantelen, de vermeerdering van levende wezens
door bevordering van het telen of voortbrengen. In

|

dichterlijken stijl: in proza zegt men aanleling.

Venus, die gedurigh groeit, en leeft

In nenteelt van de vorstelijcke stammen.
VONDEL 7, 762.

AANTELEN, bedr. zw. ww., met hebben:
teelde aan, heeft aangetccld. Uit Telen en' het bijw.

Aan in den zin van aanvulling (34, f).
1 ) Van menschen en dieren. Kinderen of jongen

telen of verwekken , en daardoor het geslacht of ras

vermeerderen

.

Leer u zelve mededeelen.
Stut liet menschdoni en den staet.

Men wort rijck door aen te teelen
Zijns gelijcken.

VONDEL 10, 4U0.

Door-crfgenaemen uit uwe egade aengeteelt.

7, 661.

Zoo wort 'er met der tijt een weerelt aengeteelt.

6, 226.

— Ook met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar onz. gebezigd.

A. Wie wil hy bergen voor der watren ongenade?
B. Gedierte en vogel , van elck slagh de wedergade

En gade , op datze wéér aenteelen op haer' tijt.

vondel 11, 36 (Noah).

Zoo vind Natuur, door aen te teelen
,

Hner oogst in alle weereltdeelen.

ANTONIDES 2, 107.

2) Van boomen of planten, als voorwerp. De thans

meest gewone beteekenis. Door telen vermeerderen ; werk

maken van het telen en kweeken van gewassen , ter

uitbreiding van den bestaanden voorraad ; hetzelfde

wat, van dieren gesproken, aanfokken heet.
|| Vrucht -

boomen, aardappelen, boekweit aantelen. Men heeft

hier in den laatstcn tijd veel vlas aangetccld.
-- Deze opvatting en de vorige, waarbij telen van

menschen gezegd werd, stonden vondel beide tegelijk

voor den geest, toen hij van Cadmns schreef:

En zaeil den draeketant om menschen uen te teeten.

Orid. Metam. bl. 71.

— Elders past vondel, bij dichterlijke uitbreiding

,

bet woord ook op ziekten toe, gelijk men daarvan
ook voortplanten en in platte taal aanpoten bezigl

(ofschoon in eene audere opvatting van aan : zie Aan-
poten, 2).

wanneer 't almogendom

,

De koning van de Goón , verbolgen toeleght , om
Afgrijsselijcke sterfte en zieckten aen te teelen.

8, 800.

— Syn. Zie Aankweekxn, 1).

Afl. Aanteelt , aanleling.

AANTELLEN, bedr. zw. ww., met hebben:
telde aan, heeft aangeleid. Uit Tellen en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen. Het woord staat

noch bij plant, noch bij kil. opgeteckend, maar
komt toch reeds voor in een stuk van 1589 (straks

aangehaald).

1 ) Aan in den zin vau toekennen , als eigendom
(34, c). Van geld. Iemand geld aantellen , eene som
gelds in zijne tegenwoordigheid tellen en ze hem in

eigendom overgeven; voortellen en ter hand stellen.

Thans veelal Toetellen. || Aantellen, toetclleu,

geeven; compter , donner , halma. Ik heb hem duizend

guldens aangeteld, WEIL. Midts dat de suppliant ge-

houden sal zijn de voorsz. penningen aen te tellen

den deurwaerder enz., Resol. v. Holt. 27 Dec. 1589
(bl. 794). Zeevenhondert gulden..., die men der

waardinnc des Heeren van Breederoode aantelde, hooft,
X II. 117. Mijn geld is hem aengetelt, de groot,
In!. B. III, § 30. Zy hadden hun alrecde drieduizendl

ryksdaalders aangetelt, brandt, De Kuiter 416. Den
Hertog van Gelder ..., die hem , voor 't verdedigen

van den Burgt, vyf duizend oude schilden deedt aan-

tellen, Teg. Staaf' d. Ver. Ned. 3, 329.

En als de pijn geleden was,
Soo greep hy noch een ronde tas,

En heeft den meester aengetelt

Een goet deel van sijn beste geit.

CATS 'J, 390.

— Ook met een ander object dan geld , in welk

geval het eigenlijke denkbeeld van lellen sterker op

den voorgrond treedt. || Sulks dat zy (de Spanjaar-

den) toemeeten haare treden, en aantellen (toetellen)

haare woorden, v. heemskekk, Are. 106.

2) Aan in den zin van voortgang (34, /). Met
verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

Voortgang of spoed maken met tellen. || Hebt ge de

suijboouen nog niet afgeteld? Tel dan wat aan.

AANTEREN, bedr. zw. ww., met hebben:

teerde aan, heeft aangeleerd. Uit Teren, met teer

besmeren , en het bijw. Aan in den zin vau aanvul-

ling van het ontbrekende (34, f). De beschadigde

plekken van een geteerd voorwerp opnieuw met teer

bestrijken , en daardoor het geheel in voldoenden staat

herstellen. ||
Die brug moet wat aangeteerd worden.

Zie die geheele schutting eens na , en teer ze aan

,

waar het noodig is.

AANTERGEN, bedr. zw ww-, met hebben:

tergde aan, heeft aangetergd. Uit Tergen en het

bijw. Aan in den zin van voortgang of toeneming (34,/)

,

waarmede echter (evenals in Aanhitsen en Aansarren)
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de opvatting van richting naar het doel (34, /;) ge-

paard gaat. Met een persoon als voorwerp.

1 ) Eigenlijk. Door fel en aanhoudend tergen of sarren

iemand in woede ontsteken en tut wraak aandrijven

;

ongeveer hetzelfde als Aansarren , doch dit laatste is

gemeenzamer en wordt daarom ook van het aanhitsen

van dieren gezegd, terwijl Aantergen eene edeler uit-

drukking is, die in den eigenlijken zin alleen van

menschen gebezigd, en slechts bij dichterlijke uitbrei-

ding ook op andere objecten toegepast wordt.

Wy geven, aengeterght, d'uitbraexelen der hellen.

vondel, Palam. 43 [2, 4-27, var.>.

Ick, aengeterght, zal onbewimpelt nu
Ontdecken wat mijn geest gevoelt van u. 3, 689.

De hemel, aengeterght door 's volx vergrijp tot toren,

Op d'offcrhanden ziet, en zich verzoenen laet.

vondel, Poè'zy 2, 481.

Tot driewerf, als door 't hart tot stoutheid aangetergd

,

Hernemen zy hun vaart.

BILD. 2, 381.

— De persoon kan ook worden vertegenwoordigd

door het lichaamsdeel , waarmede hij de opgewrekte

woede doet blijken.

Dit's noch de man {Samton): dit zijn de zelve klaeuwen
{[handen) , ...

Noit, zonder wraeck te voelen, aengeterght.

vondel 9 , 195.

— Bij dichterlijke persoonsverbeelding ook op an-

dere objecten toegepast.

Het recht wort met dit tegenspreecken
Eer aengeterght, en min geleenight en verzacht.

vondel 9, 288.

De stroomen , aengeterght tot gramschap , winnen velt.

vondel, Ovid. Mctam. bl. 12.

Als stroomen van 't gebergt'

Afwentlend met een drift door 't herfstweer aangetergd.

bild. 2, 125.

2) Bij dichterlijke uitbreiding, waarbij de opvat-

ting van Aan als richting naar het doel meer bepaald

op den voorgrond treedt. Iemand tergen door het

vertoonen van een begeerlijk lokaas, en hem daardoor

«andrijven om voor de opgewekte begeerte voldoening

te zoeken. Zoo, waar vondel de beeltenis der „ Prinses

Royaal," als eene slapende Venus voorgesteld, tot

haar zelve laat spreken. De Prins, zegt het portret,

geene voldoening vindende bij de bekoorlijkheden van

een geschilderd beeld,

Zal, aengeterght van gloet , zijn wraeck op verhaelen.

4, 147.

Evenzoo bij bild., als hij van de hellegecsten spreekt

,

wier klauw „een pesttoorts omknelt,"

Of, draagt het lokaas bloot dat aantergt tot de schuld,

2 , 382.

d. i. „door het tergend opwekken van begeerte tot

zonde aandrijft."

Afl. Aanterging.

AANTICHTEN, bedr. zw. ww., met hebben:
tichtte aan, heeft aangelicht . Van Aantijgen , evenals

betichten van betijgen. Het Mul. kende ook de znw.
Tichl en Aenticht , voor aantijging, beschuldiging:

zie Mnl. Wdh. In beteekenis staat aanlichten geheel

met aantijgen gelijk, doch het is weinig in gebruik.

Iemand iets aanlichten, aanwrijven, te laste li

Geen schepsel , dat hij onregt deed

,

Geen schuld, die hem werd ungeticht.
TOLLBltfl <>. 184.

t AANTIEGEN, ongebruikelijke vorm der on-

bep. wijs van een bedr. en onz. st. WW. der fide kl.,

met hebben en zijn, dat in de onbep. wijs en den

tegenw. tijd , sedert het einde der middeleeuwen , ge-

heel verouderd, maar in den verl. tijd en het verl.

deelw. (met de daarmede samengestelde tijden) in ge-

bruik gebleven is: toog aan, togen aan, heeft en is

aangetogen. Den oorspr. vorm des woords vindt men

in goth. tiuhan (tauh , tauhum , lauhans), dat vol-

gens de wetten der klankverschuiving aan lat. duco

beantwoordt. Ohd. ziuhan (zóh , zugun, zogan); mhd.

ziuhen (zóch , zagen, gezogen); iihd. ziehen (zog,

zogen, gezogen). In bet Mul. viel de h tnsschen de

twee klinkers weg, en luidde het tien (tooch, togen,

gelogen). Doch voor die weggevallene /' , die in het

mv. van den verl. tijd en in het verl. deelw. in g was

overgegaan, is later veelal in soortgelijke ww. ook in

de onbep. wijs de g in de plaats getreden. Uit ohd.

rihan, sihan , zihan , nhd. reihen, seihen, zeihen ,

mul. rien, sien , Hen, ontstonden rijgen, zijgen, tij-

gen. Eveuzoo bad uit ohd. ziuhan, nhd. ziehen, mul.

Hen, bij ons liegen moeten ontstaan, indien de onbep.

wijs in gebruik ware gebleven. Tiegen behoort derhalve

als grondvorm gesteld te wordeu bij de behandeling

van toog en getogen. In vele woordenboeken heeft

men met die vormen geen weg geweten: dikwijls ont-

breken zij geheel, of zijn als op zich zelf staande

woorden opgenomen. Weiland vermeldt aangetogen,

maar van toog aan, togen aan, spreekt hij niet.

Trommius heeft de voorbeelden van toogh aen een-

voudig onder Aenirecken gerangschikt. Auderen hebben

het met aantijgen, en evenzoo tiegen met tijgen ver-

ward, vanwaar b. v. het dwaze: „wij tegen opweg,

zij legen aan het werk," voor togen: eene wan-

spraak die even ongerijmd is als wanneer men in 't

Lat. dico voor duco schreef. Verg. Aantijgen en zie

verder bij f Tiegen en Mnl. Wdb. op Aentien
(2de art).

De oorspr. en vaste beteekenis van aantiegen, hd.

anziehen, is aantrekken, doch in de verschillende

wijzigingen , die dat begrip toelaat.

xviiiir E. Als bedr. ww. gold aentiegen voorheen

,

behalve in de nog heden gebruikelijke beteekenis,

ook in de beide volgende opvattingen , waarin Aan

genomen werd in den zin van richting naar zich toe

(34, d).

a) Met een persoon als voorwerp. Iemand tot zich

trekken , aanhalen.

Een die sijn tafel deckt aen lieden van vermogen,

Wort over-hant (op zijne beurt) genoot, en weder aenge-

[togen.

CATS 1 , 350.

b | Met eene zaak als voorwerp. Iets tot zich trek-

ken, tot zich nemen, zich toeëigenen. Verg. Mnl.

Wdb. op Aentien, 2).

"Wat Christus heeft verdient , is by hem ( Paldus Jaengetogen ,

En daer op is sijn roem soo krachtig opgevlogen.

CATS 2, 517.

Thans echter is aantiegen, in beperkter opvatting

dau hd. anziehen, uitsli'itend in gebruik in twee be-

teekenissen, de e'e'nc als bedr., de andere als onz. ww.

I. Bedrijvend, met hebben.

Aan in den zin van aan het lijf ( 28 , a i. Van

klecdingstukken of wapenrusting, die min of meer

nauw sluiten. Ze een ander of zich zclvcn aan het lijf

'een of doen; hetzelfde als aantrekken, doch de

uitdrukking is minder alledaagscn en behoort tot den

I hoogereu stijl. Verg. Mnl. Wdb. op Aentien, 1)

a) Met cen persoon in den 3*n nv . || De Heerc

Godt maeckte Adam ende B\jnen wgve rocken van

endc tooghsc hen aen, Gin. 3, 21. Ende BV

Betteden dien reynen hoet op sijn hooft, ende sy togen

hem kleederen aen, Zach. 3, 5.

Men heeft u 't vorstelyck gewaet

,

taetgfrock cerbiedigh aengetogen.

VONDEL 9, 194.
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Heeft ll Gods hand dat momtuig aangetoogen

,

ö Huichelaar, waar mee gy zyt bedekt?

Leev. 2, 25-1.

b) Zonder 3den nv., t. w. wanneer men het klee-

dingstuk enz. zich ze/ven aan het lijf doet. Verg. Aan-

doen, Aantrekken enz. De thans meest gewone zegs-

wijze. || De Baljuw . . . liadt het beste gewaadt aan-

getooghen, hooft, jV. H. 238. Al had hij ook het

kleed 'der uitsluitende vaderlandsliefde aangetogen , v. d.

palm, Red. 5, 121. Hij zelf had de liverij van Mylord

weder aangetogen , Mevr. bosb.-touss. Letjc. 1 , 237.

Hem, in zijn bruiloftsfeestgewaad,

My , met mijn doodwaa aangetogen.

BILD. 1 , 168.

't wapentuig , door u thands aangetogen.

wiselius, Meng. 3, 195.

En om wat reen , verhaal het mij ,

Toog hij het harnas aan ?

v. LENNEP , Port. 5 , 183.

— Ook figuurlijk van het aannemen van eene uiter-

lijke gedaante , die men als 't ware als een kleed of eene

vermomming aantrekt. Verg. Aandoen, 1, ^.Aan-
schieten, bedr. II, 1), en Aantrekken, bcdr.

D, 2). || 't En waare, dat Thrasea . . . oopentlyk den

persoon van verraader en vyandt hadt aangetooghen

(induisset) , hooft, Tac. 300.

Lieve Heiland , die ons leven en ons sterven hebt beproefd

!

Die den mensch hebt aangetogen, en eens Engels troost

[behoefd !

BILD. 10, 453.

d. i. „die mcnschelijke gestalte hebt aangenomen."

— la n in. Met verwisseling van het object, van

het kleed met den persoon, vindt men het woord bij

bild. ook, op Hoogduitsche wijze, gebezigd voor

kleeden.

Merkuur vertrekt; maar keert, doch anders aangetogen,

En met eene andre stem en uiterlijk. 3, 110.

Deze overdracht echter is met ons bedendaagsch

taalgebruik in strijd, en moet thans als een germa-

nisme worden aangemerkt. Voorheen , het is waar

,

was het woord in dien zin niet onbekend. In figuur-

lijke toepassing althans leest men het meermalen in

den Stateub. || Doe toogh de Geest des Heereu Gideon

aen (bekleedde, omhulde hem, rustte hem toe, Vuig.

induit), Richt. 6, 3-4. Ende de Geest toogh Amasai aen,

1 t hron. 12, 18. Ende de Geest Godts toogh Za-

ebaria ... aen , 2 Chron. 24, 20.

— Syn. Ofschoon in de spreektaal minder gewoon

dan aantrekken, staat aantiegen daarmede, wat liet

begrip betreft, volkomen gelijk. Men zie dus de Syn.

van aantrekken, bij Aandoen, 1).

II. Onzedig, met zijn.

Tiegen, evenals trekken, in den zin van zich voort-

bewegen, in eene bepaalde richting voortgaan , en Aan
in dien van richting naar het doel (34, h). In eene

bepaalde richting optrekken, aankomen, aanrukken,

vooral van krijgslieden gezegd; het tegengestelde van

aftrekken. Verg. Aantrekken, ouz. 1, a).

Hy komt (de winter), in stee van sneeuw , met bloemen aen-

[getogen.

ANTONIDES 2, 255.

God kwam van Theman aangetogen,

In louter heiligheid gehuld

!

DA COSTA 2, 361 (uit Habak. 3,3).

Maar juist toog Ridder Forbes aan

,

En zag de bende vlién.

BILD. 1, 131.

Daar kwam , te viervoet aangetogen , . .

.

Een hofboó aan.

V. LENNEP, Poet. 4, 17.

Paar zijn, ter weerszij straks gereed,

De vlugge schutters aangetogen. 4 , 240.

Ifl. Aantocht.

AANTIEREN, wederk. en ouz. uw. ww., met
hebben: tierde (zich) aan, heeft (zich) aangetierd.

Uit Tieren en liet bijw. Jan, beide in verschillende

opvattingen.

I) Wederk. Zich lieren in de oude beteekenis

van zich aanstellen , zich op deze of gene wijze hou-

den of gedragen (zie bij Tieren), en Aan in den

zin van nabijheid of aan zekere plaats (34, k) , hier

aanduidende dat de handeling in het bijzijn van an-

deren geschiedt. Zich aantieren, van personen, en ver-

gezeld van eene bepaling van wijze : Zich voor het

oog van anderen (op dtze of gene wijze) aanstellen;

altijd niet het bijdenkbeeld van afkeuring. Nog in de

vorige eeuw gebruikelijk, maar thans verouderd.

Ick wedt hy hem antiert al even wulps en geyl.
w. d. hooft , Verl. Soon 28.

Ick weet niet hoe ick mijn schier langer an sal tieren.

32.

Zoo ook ald. 29, 43, 45, S/yvc Piet 11, enz.
||

Ouze Gerrit is ook een regte Nero, en zo gierig als

het graf. Hoe kan hy zich zo aantieren? Hy heeft

gelds genoeg, Leev. 6, 22. Ik begryp ook maar niet,

hoe ik my dan zou aantieren , als ik myu Man ver-

loor, 6, 17S. Wildschut gooit alles in de war: ik

schaam mij voor Dominé, dat hij zig zo aautiert

,

ll'ildsch. 3, 312.

II) Ouz, Tieren in den thans gewonen zin van
leven maken, razen, en Aan in dien van voortgang

(34, j). Van personen. Voortgaan met tieren, aan-
houdend razen en woeden. Verg. Aanrazen, onz. 2).
Ik stoor mij niet aan al zijn schelden en razen: ik

laat hem maar aantieren. — Dien vent, die daar als

zo een leeuw had aangetierd, liepen de traanen over
het gloeiend . . . gelaat , Blank. 1 , 282.
— Syn. Zie bij Aangaan, onz. C, 2).

AANTIJGEN, bedr. st. ww. der 5de kl., met
hebben: teeg aan, tegen aan, heeft aangelegen; doch
in de spreektaal ook zw al; vervoegd : tijgde aan , heeft

aangetijgd. Uit het bijw. Aan in den zin van figuur-

lijke aanhechting (34, b), en Tijgen, dat op zich

zelf niet meer in gebruik is , maar alleen nog in deze

samenstelling voortleeft , waarnevens vroeger ook Be-
tijgen en Optijgeu bestonden. Hd. anzeihen. Tijgen,

goth. teihan, ohd. zihan, mhd. zihen, nhd. zeihen

,

luidde mul. tien , door wegvalling der h tnssonen de

beide klinkers; doch door den invloed der verbogen

vormen (teeg, tegen, gelegen), waarin de h tot g
was overgegaan , is later diezelfde letter ook in de

onbep. wijs doorgedrongen , vanwaar tigen , tijgen

,

op dezelfde wijze als rijgen en zijgen nevens mul.

rien, sien, obd. rihan , sihan. Naar du wetten der

klankverschuiving beantwoordt goth. teihan aan lat.

dico , evenals tiuhan (ons liegen) aan duco. De oorspr.

en eigenlijke beteekenis van tijgen is dan ook zeggen,

spreken. Iemand iets aantijgen is letterlijk : iets

,

door het te zeggen , aan een ander doen aankleven

,

dus hel hem sprekend? aanwrijven. In volkomen ge-

lijken zin zeide men in 't Mnl. ook: enen iet aen-

seggen, acnspreken en aentalen, welke uitdrukkingen

ons aantijgen volkomen ophelderen. Doch men heeft

het woord veelal misverstaan en onjuist verklaard

,

vooral omdat men het al vroeg met liegen (toog,

togen, getogen) verwarde, waarvan bet evenzeer en

op gelijke wijze verschilt als lat. dico van duco. Verg.

t Aantiegen, en zie verder bij Tijgen en Mnl.

Wdb. op Aentien (1ste art.).

) Met een persoon in den 3den nv., en eene zaak

(t. w. eene beschuldiging) als voorwerp. Iemand
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iets aantijgen , hem iets aanwrijven , te laste leggen

,

hem er van betichten j met het bijdenkbeekl , dat dit uit

kwaadwilligheid geschiedt. || \aa den welken Servaeus

enz. . . . hem aanteeghen , dat 1'iso . . . 't graauw der

soldaaten . . . zoo verre bedorven hadt , hooft, Tac. 77.

Hebbende oen vaader moeten te recht staau, op aan-

tygen (met verzwegen object) van zynen zoone, 115.

Deeze groote vrouw zon dan . . . zich zelve zedeloos-

heid en haatelyke gebreken aantygen! Slank. 2,
Voorr. 8. Alle schuld, die men hem aantijgt, laat hij

op zich kleven, v. d. palm, Leerr. 5, 152. Welke
de mi-daad was, die hem werd aangctegen, 5, 120.

*oo ras d'Aerts-lastertong van 't huychelaers Synode
Den aerd des Duyvels Gode

Aenteegh, enz. vondel 3, 110".

En ik, van 't geen men me eischt, noch 't geen men me
[aautij^l, zeker

,

Ik sterf, indien ik vraag, waarin ik heb misdaan.
BILD. 13, 61.

Dat Mars haar snood beluisterd had

,

Toen ze in zich zelv' te praten zat

,

Was haar niet aan te tijgen.

staring 1 , 113.

lanm. Door misverstand van de ware kracht des

woords, vindt men het ook gebezigd met een persuon

als voorwerp, en dos in den zin van beschuldigen: eene

verwisseling van object , die wel op zich zelve denk-

baar, maar met het taalgebruik in strijd en dus niet

aan te bevelen is. Aantijgen vereischt altijd een persoon

in den 3den nv., en daarbij — hetzij uitgedrukt, hetzij

door den samenhang aangeduid — de vermelding van

den inhoud der beschuldiging. In de beide volgende

voorbeelden is het dus niet juist gebruikt. Doch mis-

schien heeft de schrijver tijgen met liegen verward

,

en het woord bedoeld in den zin van op iemand aan-

komen, losgaan, dien het echter niet toelaat. || Die

al wat hen omringt aantijgen en beleedigen, geel,
Proza 17. Velen zouden mij aantijgen, en mij vermetel

noemen, omdat ik enz., Ond. en Phant. 243.
— Nog erger misverstand treft men bij de dames

wolff en deken aan, die zich aantijgen nemen in

den zin van zich aanstellen: eene beteekenis die het

woord nooit bezeten heeft noch bezitten kon. || Die

zuurkykers, die . . . vergeeten hebben , hoe zy voor veer-

tig of vyftig jaar zich aantygden , Slank. 1 , 212. Zeg

hem , dat hij zig over Keetje zo niet moet aantijgen
,

om dat het alles jou schuld is, }VildscIi. 4, 236.

Afl. Aantijger , aantijging , aanlichten.

AANTIJGING, znw. vr., rat. -tijgingen. Van
Aantijgen. Telastlegging , betichting, beschuldiging ; in-

zonderheid de zoodanige , die uit kwaadwilligheid gedaan

wordt. || Eene hatelijke, lasterlijke aantijging. — Er zijn

-ingen, die men nooit zegepralend<-r beantwoordt

,

dan door ... te zwijgen, v. d. palm, Leerr. 4. 117-

AANTIKKEN, onz. en bedr. zw. ww., met
hebben: tikte aan, heeft aangetikt, Uit Tikken en

het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

I) Onz. Aan in den zin van aanraking (34, a).

Door tikken aan iemands deur te keDnen trevcn, dat

men verlangt binnen te treden. Van aankloppen in

zooverre verschillende , dat het laatste harder geschiedt

en daarom meestal gezegd wordt waar sprake is van
eene buitendeur, terwijl het zachtere aantikken mier

eigenaardig bij eene kamerdeur te pas komt. || Ge moet

aantikken , eer ge binnenkomt. Ik zat rustig op mijne

kamer, toen X aantikte en binnentrad. — En toe kwam
er 'n heer . . stilletjes den trap op en tikte an ; en

toedeê ons juffertje open, v. koetsveld, Nov. 3 , 232.

II) Bedr. — 1) Aan in den zin van richting naar
zich toe ( 34 , d). Met een persoon als voorwerp. Iemand
aantikken, door tikken tot zich roepen; t. w. iemand,
die zich buitenshuis bevindt, door tikken aan de ven-

sterruiten te kennen geven, dat men hem wenscht te

spreken en dus verzoekt binnen te komen. || Daar gaat

hij juist voorbij: och, tik hem even aan. Toen ik bij

A voorbijkwam, nerd ik aangetikt: men wenkte mij

om binnen te komen.

2) Aan in den zin van aanraking (34, a). Mei

eene zaak als voorwerp.

a) Eigenlijk. Tikken aan of np iets, met de on-

derstelling, dat het daardoor geluid geeft. Verg. Aan-
slaan, bedr. I, A, 1). || De guitar in hare han-

den . . even aantikkende , vergezelde zij dat zacht geluid

met eenige rebels uit een teedere Adagio, loosjes,
1 , 160.

— Door verwisseling van object ook gezegd van het

voortbrengen van een muziektoon of noot , door het

aantikken cener toets van een klavier. Verg. Aan-
slaan, bedr I, B, 1). || Als poesje over Mama's

klavier wandelt, slaat het vast eenige nooten aan ; . . .

het kan gebeuren, dat het eens een noot of wat aantikt

,

die uit een air elkander opvolgen, Slank. 1, 198.

b) Bij uitbreiding. Iets door tikken met een ander

voorwerp in aanraking brengen , het er aan of tegen

doen tikken, zoodat dit laatste geluid geeft. || Toen
Maria haar glas tegen dat van Maurits aantikte, zag

hij, hoe 'er in haar oog een traan oprees, loosjes,

Lijnsl. 1 , 87.

AANTILLEN, bedr. zw. ww., met hebben:

til//,' aan, heeft aangetild. Uit Tillen en het bijw.

Aan in den zin van nadering (34, g). Door tillen of

opbeuren nader tot iets brengen ; hetzelfde als Aan-
lichten (2de art). || Til dat blok wat aan; ik kan

er niet bij.

AANTIMMEREN, bedr. zw. ww., met heb-

ben : timmerde aan , heeft aangetimmerd. Uit Tim-

meren en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

Hd. anzimmern.

1) Aan in den zin van aanhechting (34, b). Door

timmeren aan iets toevoegen , t. w. een nieuw gedeelte

aan het reeds bestaande. || Het laatst aangetiinmerde

gedeelte der schuur is juist het bouwvalligste.

2) Aan in den zin van aanvulling (34,/). Iets

nieuws timmeren ter aanvulling van het bestaande of ter

vermeerdering van den voorraad. || De scheepstimmer-

wervcn hebben het dit jaar niet druk gehad ; men heeft

weinig nieuwe schepen aangetimmerd. Men zal op de

bibliotheek nog een aantal kasten aantimmeren.

3) Aan in den zin vaD voortgang (34, j), Mm
verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

Voortgang of spoed maken met timmeren. || Als ge

niet beter aantimmert, komt ge met die karwei niet

bijtijds klaar.

Afl. Aantimmering (in de bet. 1 en 2).

AANTOCHT , znw. m.j het mv. -tochten niet

in gebruik. Van f Aantiegen als onz. ww., met de

vocaal van het verl. deelw.

li Eigenlijk, van krijgsvolk. Het aanrukken, de

marsch naar eene bepaalde plaats, t. w. waar de

spreker zich bevindt of waarheen hij zich in gedachte

verplaatst. Het tegenovergestelde van aftocht , en het-

zelfde als aanmarsch, dat echter een eigenlijke mili-

taire term is , terwijl aantocht meer algemeen gebruikt

wordt. || Bij den aantocht des vijands nam alles de

vlucht. Op het vernemen van den aantocht der vijan-

delijke troepen. — Op dezen aantogt ontmoette zij

{de iJerde Divisie) den vijand te Oostham , bosscha,

Lev. r. II'. Il, 533.

— Vooral in de uitdrukking In aantocht zijn, in

aanmarsch zijn, aanrukken. || Hoe Cecina met bit

gantsche heir in aantogt was, wagen. Vad. Hist.

1 , L06. Slen boodschapte den Assyrischen Vorst, dat

Tir-haka , . . een geducht krijgsman , . . . tegen hem
in aantogt was, V. D. palm, Red. 2, 120. De Rus-

sische , Duitsche en Zweedsche legerscharen , die in
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aantogt waren naar den Rijn , bosscha , Leo. v. W. II ,

211. Troepen ziju in aantogt naar het slagveld , knoop,

Waterloo 93.

2) Figuurlijk, van zaken; hetzij van voorwerpen,

die in de ruimte, hetzij van voorvallen, die in den

tijd naderen. In aantocht zijn, op weg ziju om weldra

ar.n te komen, met rassche schreden naderen, spoedig

te verwachten zijn. Verg. Aanrukken, ouz. 2). ||

Er is eene heele bezending boekeu voor u in aantocht.

Er zijn groote gebeurtenissen in aantocht.

't Is Gode , Gode alleen , bekent ....

of duurte en hongersnoodt niet reets in aentogt /yu.

smits, Nog. Ged, 1 , 73.

AANTOGEN, l st0 en 3de pers. mv. verl. tijd

,

van het ongebruikelijke Aantieqen. Zie f Aantiegen.
AANTOKKELEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: tokkelde aan, heeft aangetokkeld. Uit Tokkelen

en het bijw. Aan, beide in verschillende opvattingen.

Tokkelen , het frequent, van tokken , had vroeger , even-

als dit laatste, de dubbele betcekenis van aantrekken,

aanlokken , en van aanraken. Zie Tokkelen en verg.

Aantokken. Thans is de eerste beteekenis verouderd,

en geldt alleen de laatste, doch in de beperkte op-

vatting van het aanroeren of aantikken met de toppen

der vingers, bepaaldelijk van de snaren van een speel-

tuig gezegd. De verschillende— vroegere en latere—
opvattingen van aantokkelen vloeien rechtstreeks voort

uit die van tokkelen zelf.

1 ) Tokkelen in den zin van aantrekken , aanlok-

ken, en Aan in dien van richting naar zich toe

(34, d). Met een persoon als voorwerp. Iemand aan-

halen, aanlokken, tot zich trekken of tot iets opwek-

ken door den prikkel van zingenot of begeerte, aan-

prikkelen. Hetzelfde als Aantokken (zie ald.), doch,

evenals dit, thans verouderd, ofschoon nog in 1796

door bild. gebruikt. || Zy zal zo een man aantokkelen

en van zyne beminde zoeken af te trekken , v. effen ,

Speet. 1, 112. De jeugd mag vraagen, de natuur

aantokkelen, de geleegenheid verleiden, Leev. 7, 324.

Maar vreugde en lust zijn aangezeten
,

En tokklen u op 't dringendst aan.

BII.D. 10, 91.

II ) 1'okkelen in den zin van aanraken , aanroeren
,

en Aan in dien van aanraking (34, a) , hier slechts

dienende om het begrip, dat reeds in tokkelen ligt,

te versterken. Met eene zaak als voorwerp.

1 ) In 't algemeen , naar de oude en ruimere op-

vatting van tokkelen. Iets aanroeren , om het in be-

weging te brengen; er even de hand aan slaan. Thans
verouderd. || Want het was een ongerepte ofte effen

aangetokkelde pais (waaraan tot dusverre of niet of
altInnis slechts eren de hand was geslagen, om ze

te verstoren; lat. „immota qn.ippe aut modice laces-

silapax"), hooft, Tac. 110.

2) In 't bijzonder, naar de hedendaagsche beperkte,

opvatting van tokkelen. Van de snaren van een speel-

tuig. Ze met de toppen der vingers aanroeren , om ze

in beweging te brengen en geluid te doen geven. De
cenige beteekenis, waarin het woord thans nog gel-

den kan.

Neen, waar ooit mijn Cyther trilde,

't Was alleen voor nnjn Odildi'

.

Pat zy aangetokkeld wierd.

BILD. 10, 33.

— Ook in figuurlijke toepassing. || Terwyl wy de

tederste snaaren van hun hart aantokkelen, Leev. 5,
Voorr. ui.

Afl. Aantokkeling.

AANTOKKELING, znw. vr., mv. -tokke-

lingen. Van Aantokkelen in de b=t. [ ). De daad van

aantokkelen , het- aantokkelen ; dus zooveel als Aan-
lokking, aanprikkeling. Thans verouderd. (| De aan-

tokkeling . . . tot verboden wellust zal verbroken zyn,

de neiging ter deugd eens voor altoos gevestigd blyven

,

Leev. 8, 212.

AANTOKKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

tokte aan, heeft aangelokt. Uit Tokken en het bijw.

Aan iu den zin van richting naar zich toe (34, d).

Tokken, ohd. zuchón , \ihd. zticken, eng. totng, eene

afleiding vau goth. tiuhan, ohd. ziuhan, nhd. ziehen,

mul. tien, beteekeut oorspronkelijk trekken , aanhalen ,

tol zich nemen ; maar daarnevens ontwikkelde zich de

beteekenis van raken, aanraken, die vooral in de af-

geleide woorden in de Komaanschc talen op den voor-

grond treedt: ital. loccare, sp. tocar, fr. toucher,

welk laatste echter in de uitdrukking toucher de Var-

gent nog de oude opvatting vertoont. In onze taal

heeft tokken de beide beteekenissen : 1° trekken , in

de bepaalde toepassing van aantrekken, aanhalen,

aanlokken, en 2° raken, aanraken. Bij kil.: „Toeken,
allicere, pellicere ," en „langere." Zie Tokken. In

Aanlokken geldt de eerstgenoemde opvatting, door aan

nog versterkt. Het beteekent dus Aanlokken (tot iets),

door een krachtigen prikkel tot iets bewegen , aan-

prikkelen, aansporen, aanzetten. Doch het woord, of-

schoon nog in 1785 door bild. gebruikt, is thans

verouderd en wordt niet meer verstaan. Zie verder

Aantokkelen. || 't Welk die (de Prins) toen scheen

ongeirne te hooren , maar seedert misschien , aangetokt

door de gesteltenis der dingen, dieper qaam in te

zien, hooft, N. E. 848.

Van duizend tegenstrijdigheén

Op 't levendigst geschokt ;

Van zielsangst hijgend naar 't geween

;

Door blijdschap aangetokt.

bild. 1 , 9.

AANTOOG, l ste en 3de pers. enkelv. verl.

tijd, van het ongebruikelijke Aantiegen. Zie f Aan-
tiegen.

AANTOONEN, bedr. zw. ww., met hebben:

loonde aan, heeft aangetoond. Uit Toonen en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). Ofschoon toonen, in het Mnl. nog onbe-

kend, bij plant., kil. en in den Statenb. wordt aan-

getroffen, zoekt men daar — en zelfs nog bij halma
(1710) — vergeefs naar aantoonen, dat dus van jonger

dagteekeniug schijnt te zijn.

1 ) Eigenlijk. Met een persoon als onderwerp en

een ander persoon in den 3den nv., die echter achter-

wege kan blijven , wanneer die persoon als bekend on-

dersteld wordt.

o) Met een object, uitgedrukt in den 4den nv.
Iemands aandacht op iets richten, hem iets doen zien,

t. w. met het oog van den geest; hem het bestaan of

den aard van iets (onzieulijks) doen opmerken. Altijd

met een onstoffelijk object, en daardoor verschillende

van toonen, dat van stoffelijke voorwerpen gezegd

wordt, die onder het bereik van het zintuig des ge-

zichts vallen. || Alle de redenen daarvan aan te toonen,

zal niet behoeven, Leev. 7, 355. Ik heb alle deeze

vuile bronnen (om-zaken) aangetoond, 4, 188. Als ik

uwe aandagt eene andere richting geef, en . . . u aan-

toon , wat gy nog bezit , waar gy nog op hoopen kunt

,

5, 122. Dat ze u zoo wel de gebreken van uw werk

aantoonen, als zij het goede prijzen, v. d. palm, Red.

4, 101. Eene waarheid, waarvan ik slechts weinige

takken heb aangetoond,' geel, Ond. enPhant. 125.

Gy hebt ons, door hetgeen gy hebt bedreeven ,

Alreeds den weg ten hemel aangetoond.
HTYDECOPER, Ged. '240.

Want vaak hebt gij in sierlijk dicht

Het volk vermaand tot orde en plicht

,

En door uw zangen aangetoond

De trouw , die in uw boezem woont.

v. lennep, Poet. 3, 'J3.
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En toon' hij , op de gloriebaan

,

Mijn Witte als 't edelst voorbeeld aan. ./M.

— Aanm. In de laatst aangehaalde plast* slaat

hij terug op .mijn zang ," welke uitdrukking echter
terstond aan den zanger zeiven doet denken en dus
den dichter als onderwerp vertegenwoordigt. Het ob-
ject, de naam Ifüte , is hier als onstoffelijk te be-

schouwen
;
want de dichter bedoelt niet den persoon

zelf van \\ itte , als levend wezen , maar zijn historisch

beeld, dat alleen in de gedachte bestaat.— Syn. Z:e Aanwijzen.
4) Met een object, uitgedrukt in een zelfstandigen

bijzin, aangekondigd door dot of hoe. Iemand doen
zien dat iets zoo is als men beweert ; hem de waarheid
van eene stelling doen opmerken. Van bewijzen en be-

toogen in zooverre verschillende, dat deze beide noor-
den ook het opmaken van het besluit uitdrukken

,

terwijl aantoonen alleen het doen zien der bewijsgron-
den onderstelt , en het besluiten aan den hoorder of

lezer overlaat.
|| Hy, die aantoont, dat de grondslagen

van een groot gevaarte waggelen, doet die geenen
dienst aan het menschdom? Leev. 1, 332. Of ik haar
nog niet zoude kunnen aantoonen , dat zy zich mis-
leidde, 2, 286. Dat Jezus . . . hier aantoont, hoe
volmaakt zyn wet by die van Mozes was, Blank.
1, 292. In het tweede (zal ik) aantoonen, dat wel-

sprekendheid niets auders is dan het volkomenste ge-

bruik der menschelijke spraak , v. d. palm , Red. 1 , 28.
Het is mijn oogmerk niet deze beide grondstellingen

voor n te ontwikkelen , of aan te toonen , hoe alle

pligten ... in dezelve zijn opgesloten, 1, 115. Dat
znlk eene plaatsing geheel slecht was, valt gemakkelijk

aan te toonen, knoop, Waterloo 26. Wanneer een
aanvoerder . . . aantoont, dat hij letterlijk heeft opge-

volgd wat hem werd voorgeschreven, 57.— Syn. Zie Bewijzen.

2) Overdrachtelijk. Met eene zaak als onderwerp.
Het bestaan of den aard van iels doen zien , tot bewijs

verstrekken dat of hoe iets i-, iets kenbaar maken,
te kennen geveu ; ongeveer hetzelfde als Aanduiden
(2, a, b), dat echter eene minder duidelijke aanwij-

zing onderstelt dan aantoonen. || Alles toonde aan,
dat men cenen opstand vreesde. Zijne houding toonde
aan , dat hij zich om het gevaar niet bekommerde.—
De eerste flaauwe uitspruitzeltjes , die de komst der
lente beginnen aan te toonen, Leer. 4, 25. Wiens
zware knevel en krijgshaftige bonding zijn stand in

de maatschappij genoegzaam aantoonden, v linnep,
Bom. 7, 4.

AANTOONEND , bnw., om de absolute bc-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Eisenlijk hetzelfde

woord als dantoonend, tegenw. deelw. van Aantoonen ,

doch met verplaatsten klemtoon: aantóónend. Alleen

in gebruik met het znw. vijs, in den spraakki ;

term aantoonende icijs, de vertaling van lat. indica-

licus , dal op zijne beurt eene niet zeer gelukkige na-

volging was van gr. <:toiz«> nzr (/yxyLoic), welke
benaming nevens dï meer gewone van óoiox-./

bezigd werd (apoll. dysc. Il/ni 2Wi. p. 2 !

bedoeling van den naam indicalirus en aantoonende
wijs was blijkbaar, dat deze vorm van hit werkwoord
den hoorder of lezer op de werkelijkheid wijst, hem
die als 't ware aantoont en voor oogen houdt ; ieta

dat wel niet van alle zinnen evenzeer geldt, maar toch

toepasselijk is op die , waarbij het verschil met de

overige wijzen het sterkst uitkomt, t. w. op die hoofd-

zinnen , die oordeelen bevatten over tegenwoordige

,

voor oogen liggende zaken , of vermeldingen van oor-

deelen over dingen, die eenmaal tegenwoordig waren.— De uitdrukking aantoonende tcijs beteckent

.

a) Eigenlijk. De vorm, waaronder de werkwoorden
zich voordoen in alle zinnen , die gedachten uitdruk-

ken , welke afspiegelingen zijn van toestanden , die

werkelijk, ook buiten onzen g?est, bestaan of als zóó

bestaande gedacht w orden ; dus De vorm van het werk-

woord, die dient om den hoorder of lezer te verwit-

. dat hij de gedachte als de voorstelling eeuer

werkelijkheid te beschouwen heeft. I| Het werkwoord

staat in den zin: Hij is dood, in de aantoonende

wijs. Waarom -taat dit werkwoord hier in de aantoo-

nende wijs?

— Daar de wijzen der werkwoorden niet het werk-

woord alleen betreffen , maar den geheelen zin van het

begin af tot bet einde toe, zegt men ook van een zin
,

dat hij in de aantoonende icijs staat, wanneer het

daarin voorkomende ww. den bedoelden vorm heeft. II

Alle oordeelen staan in de aantoonende wijs.

— De aantoonende wijs verschilt van alle overigr

wijzen der werkwoorden
, gelijk deze weder ouderling

,

door hare betrekking tot de werkelijkheid , welke be-

trekking gedeeltelijk afhangt van de zielsvermogens

het denk-, gevoel- en hegeervermogen ) , die hij de

vorming der gedachte zijn werkzaam geweest. Eene

gedachte, in de aantoonende loijs uitgedrukt, is een

product van het denkvermogen (verstand) alleeu , of

van het denk- en gevoelvermogen te zamen, doch

altijd zonder eenige inmenging van het hegeervermogen.

De zinnen : De Hemel heeft ons voor die ramp bewaard ,

en Gij luistert niet , zijn afspiegelingen van werkelijke

toestanden, die het verstand heeft waargenomen; de

uitroepingen : Hoe schoon is de natuur .' Wat is dal

leelijk ! zijn prodneten van het verstand en het gevoel

beide, en beantwoorden, volgens de meening van den

spreker althans, aan de werkelijkheid. Zegt men: Hij

zal hel doen-, net boek, dat ik koopen zal enz., dan

heeft men eene zuivere voorstelling van het verstand,

die nog wel niet met de werkelijkheid overeenkomt,

maar gedacht wordt er eenmaal mede overeen te zullen

komen.
Ook de hypothetische zinnen, als Indien hij komt ,

dan enz., die schijnbaar niets met de werkelijkheid te

maken hebben, staan er wel degelijk in nauw verband

mede , denijl zij alleen voor zooverre geldig zijn , als

zij aan de werkelijkheid beantwoorden. In geen geval

echter heeft men bij eene aantoonende wijs eene mede-

werking van het hegeervermogen; ook niet, wanneer

men zegt: Ik wil dit; Ik begeer dat ; Ik verlang dat

niet, omdat het slechts uitdrukkingen zijn van waar-

nemingen door het ver-tand op den wil of de begeerte

gedaan , waarbij deze zich geheel lijdelijk gedroegen

,

maar geen actief aandeel aan de vorming der gedachten

hadden.
— Geheel anders is de verhouding tot de werkelijk-

heid bij de aanvoegende en de gebiedende wijs, die die-

nen om wenschen , toelatingen , bevelen of verzoeken als

zoodanig te kenmerken. Men nenscht of begeert niet

nat men reeds heeft: men verzoekt of beveelt niet

nat reeds geschiedt. Het eigenaardige van zinnen in

de aanvoegende en gebiedende wijs bestaat derhalve

daarin, dat zij gecne toestanden voorstellen, die reeds

bestaan, maar zulke wier bestaan nog gewenscht of

althans toegelaten wordt. Gedachten in beide deze

wijzen uitgedrukt, zijn derhalve producten van de sa-

' menwerking van het hegeervermogen en het verstand

,

dat zich de begeerde toestanden VOO

Ier anders is de verhouding van de zoogenaamde

voorwaardelijke wijs tot de werkelijkheid. Zij komt

voor in zinnen, welke gedachten uitdrukken, die bloo-

telijk in den geest bestaan; en dient om te waarschu-

wen , dat men ze niet moet aanmerken als voorstel-

lingen der werkelijkheid, noch zelfs van toestanden,

die verwacht of gewenscht worden. In de meeste ge-

vallen zijn de zinnen ia de voorwaardelijke wijs dan

ook lijnrecht in strijd met de werkelijkheid. Wanneer
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men b. v. zegt: Ik zou gaan wandelen, indien ik

den tijd had; (Hij beefde) alsof hij de koorts had,

dan geeft men juist te verstaan, dat men niet gaal

wandelen, dat men //een tijd heeft, en dat de bedoelde

persoon niet aan de koorts leed. De voorwaardelijke

wijs dient dus niet om iets aangaande de werkelijk-

heid te verklaren , maar om gedachten uit te drukken

,

waaruit men voor de werkelijkheid geldige gevolgen

moet afleiden.

Daar de zoogenaamde onbepaalde wijs geene wijs

is en daarom ook geene punten van vergelijking met
de aantoonende aanbiedt , zoo kan daarbij geene sprake

zijn van eene opzettelijke aanwijzing van overeenkomst

of verschil met deze.

b) Bij uitbreiding. De gezamenlijke onderling ver-

schillende vormen , die het werkwoord naar gelang van

de onderscheidene tijden en personen aanneemt, wan-
neer het staat in de aantoonende wijs, genomen in den

zin «). || Het teeken van den derden persoon enkelv.

van den tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs is

eene t. De aantoonende wijs bestaat uit acht tijden.

AANTOOVEREN, bedr. zw. ww., met hebben

:

tooverde aan, heeft aangetooverd. Uit Tooveren en

het bijw. Aan in den zin van eigenlijke of figuurlijke

aanhechting (34, b). Met een persoon in den 3den

nv. Iemand iets aantooveren, door tooverij iets aan

iemand aanhechten of mededeelen. || Midas, wien

Apollo een paar ezelsooren had aangetooverd. De oude

heksen wisten iemand allerlei kwalen en gebreken aan

te tooveren.

De gicht (jicht ) komt schielick , aen-getoovert als een schicht*

HUYGBNS - , 896.

AANTORSCHEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: torschte aan, heeft aangetorschl. Uit Torscheu

en het bijw. Aan in den zin van bereiking van eene

plaats (34, e). Iets (t. w. een zeer zwaar voorwerp)

naar eene plaats torsenen, met het bijdenkbeeld, dat

het gebruikt of bewerkt zal worden ; torschend aan-

brengen, met moeite en met inspanning van krachten

aandragen. || De Staatschen .. torsen planken, hor-

den, blokken van boomen aan, hooft, N. II. 1005.

De ruiter draaft te paardt, en torst den huuthoop aan,
Om gracht en diepen stroom te vullen.

ROTGANS, W, III , 1, 54.

Syii. Verg. Aanbrengen, 1,1).
AANTRAPPEN, bedr. zw. ww., met hebben-,

trapte aan, heeft aangetrapt. Uit Trappen en het

bijw. Aan in den zin van bereiking van eene plaats

( 34 , e). Van aarde, zand en dergelijke stoffen. Ze dichter

ineenwerken door er op te trappen , totdat alles aan
is, d. i. eene vaste en sluitende massa vormt; met de

voeten aanstampen. Verg. Aanstampen, bedr. 1,4). ||

Men moet de aarde om die boomen wat vaster aan-

trappen.

Afl. Aantrapping.

AANTREDE, ook aantree, znw. vr., mv.

-treden (-treeën). Van Aantreden in de anders onge-

bruikelijke opvatting van tredend of stappend met

den voet aanraken, en dus met Aan in den zin van

aanraking (34, a). In de bouwkunde. De breedte

der treden van eene trap ; de onderlinge afstand der

stootborden ; eig. de breedte der plank , waarop men
den voet zet, waarop of -aan men treedt. || De aan-

tree is 24 duim. — De breedte der aantreê en de dub-

bele hoogte der optreê, pasteur ,Bouwk. Hand- ll'db.

3, 163. Dat ... al de aantreden en al de optreden

van eenen zelfden trap onderling even groot moeten

zijn, ald.

AANTREDEN, onz. (voorheen ook bedr.) st.

ww. der 3de Td., met zijn en hebben-, trad aan,

traden aan, is en heeft aangetreden. Uit Treden

d. i. met bedaarde en gelijkmatige passen gaan, en

het bijw. Aan in verschillende opvattingen. Hd. «»•

treten.

1) Aan in den zin van richting naar het doel

(31, //). Hulpw. zijn. Treden in de richting naar

iemand of iets , met bedaarden tred er op aangaan .
1

1

Op iemand aantreden. De vreemdeling meende hem te

kennen , en trad op hem aan. — Hy haastte zich in

die richting aan te treden, beets, Cam. Obsc. 319.

Daerze , rustigh , bly van geest ....

Aen komt treden ten altaere.

VONDEL 7, 675.

Ka achten hem niet waert geweer op zy te draegen

,

Die om does schoonheit op geen degen aen durf treén.

7, 21.

'k Treed dus op mijn bestemming aan,
Door lief en leed te gader.

Er. Gez. 179, 5.

2) Aan in den zin van nadering (34, g). Hulpw.
zijn. Tredend naderen , met gelijkmatigen en bedaarden

tred aankomen.
|| Ofl de Spanjaardts scheutvry waa-

ren , die zoo vrynioedigh op een' afgaande trom aan-

traaden, hooft, N. H. 256.

Daer komt Beatrix met haer moeder aengetreden.

vondbl 0, 748.

Het priesterdom treed aan met fakkels in de hand.

v. meuken, G'errn. 338.

Meteen kwam daar, in pelgrims dosch

,

Een jonkvrouw aangetreden.
B1LD. 1 , 1S8.

'k Zie nog, hoe ge, op uw teentjes aangetreden,
Stil luistren kwaaint, of Moeder waakte of sliep.

ter haar , Ged, 2 , 108.

Daar kwam zy aangetreden

En kuste my zoo teer.

DE GÉNESTET, L. tl. E. 64.

— Ook in figuurlijke toepassing, van het naderen

of aankomen van onstoffelijke dingen. In dichterlij-

ken stijl.

Want geen zorgen treden aan

,

Of zij dwingt ze heen te gaan.

TOLLENS 8, 155.

3 ) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Hulpw. zijn. In den krijgsdienst, van de

manschappen gezegd. Zich verzamelen , bijeenkomen aan

eene aangewezen plaats en zich in het gelid stellen.
||

De compagnie zal te 10 uren aantreden. Het was reeds

te halfvijf aantreden. — Eer ... de troepen vaardig

zouden zijn om uit hare slijkerige bivak-legers aan te

treden, bosscha, L. v. il'. II, 307.

Beveel uw mackers datze, eer 'l licht noch is geboren

In 't harnas aentreên.
VONDEL 8, 565.

4) Aan in den zin van begin (34, i). Hulpw.

hebben. In den krijgsdienst. Beginnen te treden, den

eersten pas doen bij het marcheeren. ||
De recruut

zal met den linkervoet aantreden.

5) Aan in den ziu van voortgang (34, j). Hulpw.

hebben. Voorttreden, juist niet met spoed ( want treden

drukt veeleer eene gelijkmatige en bedaarde beweging-

uit), maar zóó dat men geregeld voortgaat, zonder

stilstaan of vertragen. Waar het begrip van spoed op

den voorgrond staat, zegt men liever aanstoppen. ||

Is 't ver? vroeg ik. O! wy zullen er binnen 't half

uur zyn, als wy wat aantreden, Burg. 616.

Wat' weest niet iens bedeest, treet toch vrymoedigh an.

w. D. hooft, Sttjve Piet 10.

Wy poogden saam, by 't licht van Gods genade,

Den goeden weg te gaan.

Hoe onbelemmerd tradt gy aan!

beets, N. Ged. 204.
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— Daar aantreden niet juist liet denkbeeld van spoed

,

maar alleen Jat van gelijkmat'

geeft, kou i .ui Sa-

tot knaap FnJulijn Ju

Zoo hebt Kij langiaam aanfatrodenl I, 4".

Toch is, aan den anderen kant, i 1 van
spoed niet uitgesloten, omdat
lijkitiatiL.'< 11 gang mei vooruit kan komen.

Ulgl lf l< II

Oni r. -I ü

MMBL, /'-f.,

x\iidr t:. Voorheen

w. in gebruik, met een persoon al- object, voor

mand afgaan, bedaard op hem aanatappen. il

I n-toudt Jan tr.nl In

aan, dia op icbfldwaeht . itond, ontweldigb

n' hrllebaart, e»., hooit, .v. //

lanni. Thans wordt aantreden uitsluit

ww. gebezigd. De uitdrukking eene reis aantreden

Toor beginnen (staRIm. -'
. 9 t i* een germanisme,

. taalgebruik in strijd.

— Ook het zeggen aarde aantreden voor aantrap-

pen (zie ald.), door WEILAND en ;

is mal onie opvatting van treden niet over

ii en als een germanisme te beschouwen.

AM. Aantrede.

AANTREFFEN, bedr it ww. det L««« kl.,

met hebben : trof aan , troffen aan , heeft aangetrof-

fen. Dit Treffen en iet bijn. Aan m den zin van
aanraking ( 84 , a Hl antrefft >' Daai treffï a eigenlijk

liet raken van een voorwerp
f worp)

.

• ulijkiii

zin genomen, nagenoeg gelijkstaan met aanrol

I wordt.

aantreffen echter is alleen m overdrachtehjken

zin in gebruik; het bctcekeiit geene werkelijke aanra-
king, maar slechts bet komen \n de nabijheid, zoodat

aan hier niet -tn kt om bit begrip te versterken,

maar om aan te duiden , dat de aanraking als 't nare
slechts eventjes aan de oppervlakte plaat- heeft, m. a.

w. dat men slechts in oneigenlijke!! , figuurlijken zin

EO penOOO uf /tak in aanraking komt. |i

tegen I bijdcnkbeeld

,

aan treffen

verbonden, hier op Jen voorgrond, namelijk dat bet

öf niet inct voordacht geschiedt . of — gelijk bij het

werpen altijJInt geval i- niet geheel in onze macht
stond, maar gedeeltelijk van het toeval heeft afgehan-

gen. ' liij heeft het daar goed
getroffen . het trof jnist zoo ; dat is een tref ( een

toevallige kans), enz.

I M I ean persoon als voorwerp. Min of meer toe-

vallig in iemands onmiddellijke nabijheid komen . In in

op deze of gene plaats ontmoeten , bun ergens vin-

den, zonder dat uien jui-t In in . Iittzij

omdat men niet «i,t Jat hij Jaar aanwezig ton zijn,

Int/ij omdat men tot du-verre van zijn bestaan geene
kennis droeg. || Wat kon ik hel helpen, Jat ik bun
ergens gevallig aantroff /.'•>•<• . tl, ?.". Leerend...

g nivn broeder beeft aangetroffen, 7, 214.

damea , d i ter aan-
trof, 1 , SI De natuur maakt
zy haJ

I
i' maar nii I B / BOS,

Ik verbeeldde mij . il zijn
,

en Jaar een gezelschap, Jat met elkander zeer druk
zat te disputeren, aan '

I Reis
I, II" / ii o l m neeben niet, die wij da-
gelijks aantrcIfcD, v. D. palm, Hal. 5, 88. Verbeeld

i, Freule' Jat die Spanjaard en Je Heer Ambt-
man elkambr bij uw 1T. u . v LSNIfKP,
Rom. 2, 15. K n dier beden, Kooabj men ten albn
tule in alle hofsteden aantreft, 7, 17

Maar 'I i< ueeii oorlogmra ,,„i
, 41e In i reld

min .'

,

lanni. Mm juist i- Ie i woord gebezigd in

I . 0:

Tr.-ft ió| mij aan i>i i /. wegi d ,

Zoo leid nat) °P ll '" ragte baan.

Van Jen Alwetende, voor trien geen toeval

onverwacht is, kan aanireff,

agd worden. Voorheen . bet is «aar,
a of treffen

dien men zucht, dua
bijdeiikbi-eld van toeval of van iets onverwachte, ala

m|jne vyai
•" 18, 88 .

ma r di _>_ o).

u,c.
Ducli deze opvatting is met o taalge-
bruik in strijj.

8j ii. Zti Oni «toi ii h.

2) Met eene taak als voorwerp, feta ergens vin-
Jen, wel niet geheel bij toeval (gelijk men b. v. op

vindt
. maar toch zó,; dat men,

eene zaak in het algemeen «aan. i juist

dit verwachtte "f hiernaar zocht. || Zoodei
ii, en volmaakt

g
drie zaaken, die men in onze jonge luidjcs niet altoos
aantreft I, 10 M zal niet veel

naam versierd, aantreffen, 5, l'oorr. x. Naar mate
td van voorwerpen aan-

treft, vorml het ook
,

pokke, Boert Reit l, 15. Het: '

beeld,
dat uij hier anntri ffen

, gebruikt Salom k ii

v. n. palm . Sal i
. 60 Dal ui' ii di

va i-lul van verklaringen aantreft, Jan
•~\" akb !

, .
l

. 188. Waar o

autreff , die «ij hiei gi -

bczigd vinden , l' ,
; IS ,

Zy tr.lt. n
, lehler "|> Il 1'T ir, il,

in 't mul en M'
Gekneusde mensehenscliedeui aan,

Be rookend Ingewand.

mui. 1 , tl".

— B ii van v. d. i-alm:

ii r trooi Ikii

des bliu / i ,
-,

,. [n

rsoon/ijk zijn, b t moet toch
inderdaad als lakeiijk beschouwd worden. Niet David
'elf of •(eUcinderen in eigen pei is het,
«iin uien aantreft, maar in b ld van
David treft men een voorbeeld aan van zulk een ge-
lukskinJ.

syn. Zie Vinden.
AANTREK, zn« m., zonder mv., als benaming

cener voortdurende werking. Van Aantrekken in den
zin van tot zich trekken (bedr. A, 1, J), Dichterlijke

aantrekking Joor ntl.li. ontworpen naar de analogie

trek, al- van aanbouw

,

aangroei, aanmaak, aanpeil, aanplant enz.

ii.' /iv.i irt.' in aantrok del verwantschap deed de d<

Verw .ii door elknml, r ipi

lill.u. 5, 1M
_ — liet woord is trouwens, ofschoon in n

zin
, werkelijk in gebruik . en wel in Je volkstaal van

Brabant en V laan,

f

'
, bij

wor.li veel bezocht, bij ziel veel men het Ook de-

ii aantrekt. Met al uwen aan/rek

AANTREKKELIJK, bnw.; -trekkelijker

,

•irekkelijktt. Van Aantrekken in verschillende

kenissei! , met het tchterv. -lijk in actieve opvatting.
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1 ) Aantrekken als bedï. w\v., in de bet. I , A , 2 , b ).

Van zaken, hoedanigheden enz. Geschikt om aan te

trekken , om tot zich te trekken of begeerte tot zich

op te wekken; aanlokkelijk, bekoorlijk. ||
Aantrekke-

lvke lonken, LESCAILJE, Toonee/j). 348. Het nieuwe

was liet aantrekkelykste, Leev. 6, 59. Er is iet aan-

trekkelijks in aan u te schrijven, Wildêch. 1, 19.

Alles werd aangewend om die markten aantrekkelijk voor

de vreemdelingen te maken, fokke, Ven. W. 6,5.

Door het zoet, het aantrekkelijk zoet der eenzaam-

heid verlokt, v. d. palm, Sal. 5, 217. Hv was van

een openhartig, aantrekkelijk karakter, beets , Cam.

Obsc. 136. Er ligt in de soberheid der natuur in de

koude maanden iets aantrekkelijks , iets plechtigs , 279.

.— Bij dichters ook van personen gebezigd ,
die

aantrekkelijke hoedanigheden bezitten

:

Een menscli, aantreklijk, '-;mtig, goed,

Met helder hoofd en njk gemoed.
BEETS, 2V. Ged. 02.

— Syn. Zie Bekoorlijk.

2) Aantrekken als wederk. ww., in debet. II, 1, b).

Van personen. Geneigd om zich iets onaangenaams

aan te trekken, licht gekrenkt of bedroefd door het-

geen een ander doet of zegt; gevoelig, prikkelbaar.
||

Hij is een goed mensch, maar wat al te aantrekke-

lijk. — Jen Moeder is zidk een teer aautrekkelyk

vrouwtje, Leev. 3, 192. Had mijn Keetje een vinnige

bcdilzieke moeder gehad .... zij zuu allang onder de aard

liggen; zij is vrèeslijk aantrekkelijk, Wildsch. 3, 76.

IlcTgeestige blaadjes van ... Klikspaan ..., wellicht

minder geschikt om onder de oogeu te komen van . . . ar-

gelooze groenen en aantrekkelijke hoogleeraren ,
v. LEN-

nep, K. Zen. 1 , 2.

— Syn. Zie Gevoelig.

ft.fl. Aantrekkelijkheid.

AANTREKKELIJKHEID, zuw. vr„ mv.

-heden. Van Aantrekkelijk in de beide beteekenissen

des woords.

1) Aantrekkelijk in den zin van aanlokkelijk , be-

koorlijk (1 )
a) Abstract , zonder mv. Geschiktheid om aan te trek-

ken, om begeerte tot zich op te wekken; aanlokkende

bekoorlijkheid. || In alles, hetgeen ... de schilderkunst ...

waarachtig schoon voortbrengt, is zoodauig eeue in-

wendige aantrekkelijkheid, . . . dat liet . . . zelfs min-

der beschaafde doch gevoelige zielen treft, loosjes,

Lijnsl. 4, 243. Bijna alle wetenschappen . . .
hadden . . .

gelijke aantrekkelijkheid voor zijnen geest , v. n. PALM,

lied. 1, 177- In dezen schooncn werkkring het vader-

land tot roem en zegen te zijn, dit had voor hem

grooter bekoring, onweerstaanbare aantrekkelijkheid,

4, 119. Hare nuttigheid, aangenaamheid, aantrekke-

lijkheid en:., Sal. 3, 209.

b) Concreet, mv. -lieden. Iets dat aantrekkelijk is

;

aanlokkende, bekoorlijke hoedanigheid. ||
Plaisiertjes,

die voor onbeschaafder menschen zo veel aantrekke-

lykheden hebben, Blank. 3, 197.

Gy, die zo menigmaal den breidelloozea Mars . . .

Verwonnen hebt door uwc aantreklijkhedcn

'

HUYOECOPER, Gcd. 14.

Heersch door teedre aantrekhjkheden

Tevens op zijn ziel en zin!

BILD. 12, 84.

Het Graaflijk hof zink lang heeft geene aantreklijkheén

Voor u.

DA COSTA 1, 121.

Ach ! elke dag — wat zorg of kunst ook doe —
Komt ééne aantreklijkheid u rooven.

v. lensep , Poet. 7, iï84.

2) Aantrekkelijk in den zin van gevoelig (2). Ge-

neigdheid om zich iets onaangenaams aan te trekken

,

vatbaarheid voor pijnlijke indrukken; gevoeligheid,

prikkelbaarheid. || Die al te groote aantrekkelijkheid

zal u veel verdriet veroorzaken

AANTREKKEN, bedr., wederk. en onz. st.

ww. der 1ste kl., met hebben en zijn: trok aan,

trokken aan, heeft en is aangetrokken. Uit Trekken

en het bijw. Aan, beide in verschillende opvattingen.

9. Bedrijvend, met hebben.

Trekken in den zin van (iemand of iets) voortbe-

wegen.
den zin van richting naar zich toeA) Aan in

(34, d>.

1) Eigenlijk, inet eeue zaak als voorwerp. Iets naar

zich toe trekken, door trekken nader tot zich brengen

ef trachten te brengen.

a) Met een persoon als onderwerp. Iets nader tot

zich brengen door het aan te vatten en naar zich toe

te trekken. || Trek het theeblad wat aan; ge kunt er

zóó niet bij. Een tafelkleed, een karpet, een deken

aantrekken, naar zich toe halen.

b) Met eene zaak als onderwerp. Van alle lichamen

in de natuur. Door eeue inwonende kracht — hetzij

de algemeene aantrekkingskracht , hetzij de magneet-

kracht of eeue andere — (een ander lichaam) naar

zich toe bewegen , of althans het vermogen hebben dit

te doen, wanneer er geene verhindering in den weg

staat. || Alle lichamen trekken elkander aan. De zou

trekt de planeten aan en wordt er zelve door aange-

trokken. De zeilsteen trekt het ijzer aan. — Dat de

aarde uit een zamenvloeisel van ondeelbare deeltjes ge-

worden is, die zijn bij elkander gekomen en hebben,

iu meerdere of mindere digtheid , elkander aangetrok-

ken, pokke, Boert. Reis 1, 113.

Eén zelfde wijs beleid stnot van zich en trekt aan!

DA COSTA 3, 120.

Allen damp , o Maan !

Trekt uw schijnsel aan.

v. leskep, Poet. 1 ,
77.

— Van lijm gebezigd, beteekent aantrekken (met

verzwegen object) bepaaldelijk Vasthouden, (de dee-

len ) stevig verbinden.
1

1 Die lijm trekt goed aan , weil.

2) Figuurlijk , met een persoon als voorwerp. Iemand

door het opwekken eener onweerstaanbare begeerte tot

zich trekken.

a) In eigenlijke opvatting. Iemand door eene sterke

begeerte nopen of aanlokken om naderbij te komen.

't Luidruchtig] vreugdgeroep trekt meer begroeters aan.

v. merken, Germ. 205.

En als daar mijn oog blyft rusten, schijnt het, of ik los van
[de anrd

"Word met hart en ziel en zinnen opgetogen hemelwaart.

Aangetrokken door de vreugde van het zalig hemelrijk.

D. J. V. lesnep , Gal. 320.

b) Bij uitbreiding. Bij iemand eene sterke begeerte

verwekken om naderbij te komen en het begeerde voor-

werp te genieten; dus Aanlokkeu, bekoren. ||
Aeu-

trecken, allectare , allicere, plant. Aen-treckeude

ooghen, oculi illices , KIL. Der vrouwen aentreckendc

zeden, visscher, Brabb. 170. Er is, zo wel in het

zedelyke als in het natnurlyke , eene aantrekkende en

terugstootende kragt, Leev. 5, 361. Eene zeilsteenige

kragt, die sommige zielen sterk aantrekt, 8, 103.

Daar was zo tusschen Styntje en my niets aantrek

-

kents, Burg. 426. Zij bleven het langst verwijlen bij

dat kunststuk . . .; het trok hen zoo aan, geel, Ond.

en Phant. 143.

Al wat ons hart nog aantrekt hier beneén

Is ndle damp, waar dwazen slechts naar streven.

Et. Gez. 188, 1-

aangetrokken door een heimelijk verlangen.

KINKER 8, 55.

Uw jeugd heeft nooit my aangetrokken!

beets, Dicht. Verh. 188.
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Wat elk behaagt op d'eersiea blik .

En aantrekt op den duur.

HEET* . h 1*8

worden in *»

IJoor geen verachllijke armoe i

1TJ .

— Zegsw. Zich aangetrokken gevoelen (door iemand

of ieti) , vat

teriiauic» indruk ondervinden , die tot nadere b
makiog uitlukt. || Ik heb mij door dit/u man nuuit

lilllg. '
:

— xvild« en «vulde ».- \ i egt r werd aantrekken,
in dezen zin Tan tot zich trekken , ook <

andere overdrachtelijke w. in

het aanvoeren of bijbrengen van beun-plaat-

sen, voorbet-, en du. in een geschrift; «aar-

voor wij thans aanhalen zeggen Verg. bd. annehen.
||

Verzuim in het toezien , en uit- uf over-schrijven

der aengetrokkeue voorbe Idcu , L. tkn kati .

Voorr. xiii. Zaken, dit iu vele schriften aangetrokken
(bijgebragt , vermeld

| worden, mui.
B -fut iu den /iu van bereiking van eene /Jaa/s

(84, f L Met eene zaak als voorwerp. Iets door
trekken of eene daarmede gelijkstaande handeling op
de vereisebte plaat- of in den vereischten stand bren-

gen. || II'! ia\ aantrekken. i aan-
|

trekken. De koordedanser liet de k" I aan-

trekken.

— In de werktuigk Een di

deel verbondt i middel van -jiieeii

enz. nauwer of vaster doen aansluiten. || Uit stuk wie-

gelt en moet ken worden.
i Jan in den Hng (84, i). Mei

het voorz. bij. Iets bij iets anders aan/rekken , het

a van de af-

scheiding, die tot duj^erre bestond. || Ik zal die

schuur laten af luiken , en den grond bij mijn tuin

aantrekken. Hij beeft bij zijn b n groot
stuk weiland aangetrokken. Hij denkt

belendende pakhuis bij zijne woning aan te trekken.— In h> t iu het krijgswezen. Van troc-

pen of

:.igcn door het wegnemen van den af-

stand die ze daarvan scheidde dna ze Doen aanruk-
ken, oui zich bij de hoofdmacht aan te sluiten.

||

Daarom had men dat corps \an d'Krlon . . . dadelijk

bij de hoofdiuagt moeten aantrekken, .

terloo 56. Napoleon kon er niet up rekenen , dien

dag Grouchy's leger bij bet zijne aan te trekken, 65.

Wellington had de troepen, die en: van lieverlede

naar het midden aangetrokken .

U) Aan m den zin van aan hel lijf (28 , a).

I. Ki.-.i.iijk. Van kleedingstnkken (ofwapenn
die geheel of gedeeltelijk ge--loteu zijn, en d

deel van het lichaam, waarom te getrokken worden,
geheel omgeven. Ze cru ander uf /

lijf trekken.

a) In het

lijf het kleedingstok enz. getrokken wordt,
3den LV ., bet kleedingstok in den |dan.

| Een
kousjes, laarsjes, een kieltje enz. aantrekken. — Gy
solt Aarondchcyli.- 10,18.
Mids dat uw wyf haar die konkt ik n haar
eigen zindelyke Heertjes aantrekke . Blanh :i

. 178.
Of meu niy in de confusie een ander kleed had aan-
getrokken, Leev. 5, 296.

Toen 't ,,1 „ i ,, r.i ,,. r ,| uogatl
Tin ha ih .

'.

b ) Zouder 3J"> nv., t. w. wanneer men het klee-

dingstuk enz. zich zelven aan het lijf trekt. || Kroot
om te eten eude kleedercn om aen te treeken, Gfn.

28, 20. (ielijk men het zedige huiskleed niet aantrekt

,

om op den feestelijken dans te verschijnen , v D
Red. 1 . 48. Dan spoedig wal ondergoed aan;

chtendkleed , qeel, O
Phclll'

i fcoiLs

aan te trekken , beei lat hj

eenmaal zjji uirestrikt . . .

en lat ken , 248. Die het harnas
niet aantrekken vuur hunne bijzondere begrippen, v. d.

PALM U8.

't Bruvds-pack wordt aengetrocken,
Het beste boven-ltyf, en lx eken,

m roi

Kn trok zijn nachtrok aan.

liil.li

ui, hebt »"* feeatl aken

.

TEN KATE i

— Ook in figuurlijke toepassing:

lor, \an 't ilnjinren opgestaan.
Trekt vrolijk weet het leestkleed ui,

TOI.I 1

trekt haer r

Btiat k
. Mengt lp. .'

. 10.

— Zegsw. De (of :ijne) stoute schoenen aantrek-
ken. Zie bij Sciiüln.— Spreekw. Dien de schoen past , trekk' hen aan
( voor H'ien de schoen past , die trekk'

. op wien bet gezegde tan toepassing

schouwe het al» ' icht.

Die 't hoon
t, tri s~' Item

TOLLENS 1'J . 99

Sj II. 'il . 1 ).

2) t' In dicbtcrLyke taal der IT' 1 *'

eeuw, doch thans verouderd. Van i jjke ge-

aardigheden enz. Ze aannemen
i of een ander doen aam. ,i kleed aan-

doen, er zich (of een ander) mede bekleeden. Verg.

Aandoen, 1, o), Aanschieten, bedr. II, 1) en

Aam. i'. is, bedr. b). || Outwaeckt, outwa
treckt sterci.' .1,9.

. .iiini ki.n.t... met een bockshuyt bedecken,
Apollo het weesen van een herdci

' IIEH, Brtlbb. 174.

Mijn' bati

'

lir. llt'ltEHT, l'l. 100. '29.

als Maurits arlert verzocht . .

.

Ji n Keurvorst ten t.- trecken,
lijnen voer, bespreogt met ichoonc vlecl

I

H . iliek' truck h]

l' Hans vogel rej.t liy witte vlercken,
'_•

|
71.1.

8) N oon zelven als voorwerp

iu den 4den nv.; dus met vel an object en

schijnbaar wederkeerig. Ziek aantrekken, zich kleeden,

zich , meestal in '-enige

kleedingstnkken aan het lijf trekken. Alleen in gen

bd. tien (Binehen. || Op dat bericht

trok hij zich Ie ' r heen. Gij kunt zoo

een beetje aantrekken.

— Svn. '/..< Kil 1 l'l H

E) Jan in den zin van aan het branden (28, e).

Van sigaren en tabakspijpen Hoor trekken, d. i. sterk

. aa:i het branden brei . -igaar, eene

pijp aauti.kken. Geef mij even uwe sigaar, maar trek

ze eerst goed aan. — Zijn pijp op 't vuur zettende,

spande by ecu schrikkelijke kracht in om haar op
eens aan te trekken, dlïts , tam. Obic. 64.
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II. Wederkeerig, met hebben.

Aan in den ziu van richting naar zich toe (3-t, il).

1 ) Met het persoonl. voornw. in den 3den nv. en

eene zaak als voorwerp in den 44e". Ze als 't ware

naar zich toe trekken, ze ter harte nemen. In twee-

ledige opvatting:

a) Van iets, dat onze belangstelling wekt. Het ter

harte nemen , er zorg voor dragen , er zich mede be-

moeien. ||
Gallio en trock hein geen van dese dingen

aen , Hand. 18, 17. Berispt, omdat hij de aangele-

genheid van een ander zicli te zeer aantrok, v. D. palm ,

Eed. 1 , 112. Wat zon Tiberins denken van eenen

Landvoogd, die zich de zaak eens oproermakers en

landverraders ... had aangetrokken! Leerr. 4, 178.

Gij wilt n dan mijn ongelijk niet aantrekken ! Sal. 5, 367.

Trijn trock 't haer weynigh aen ; sy docht , liet goed sal komen
Al slapende.

huygens 1 , 503.

Daar niemand zich nujn onheil aan wil trekken.

Ptalmher. 69, 8.

Ik nam
Deel in haar lot, en heb 't my aangetrokken.

beets, Dicht, t'crh. 70.

b) Van iets dat ons onaangenaam aandoet. Het op

zich toepassen , het niet van zich zetten , er zich ge-

krenkt of bedroefd over gevoelen. || Dat gezegde doelt

niet op hem; hij behoeft het zich niet aan te trek-

ken. — Kom, kind, je moetje dat zó niet aantrek-

ken , Burg. 634. Laat aan Oom niet blyken , dat ik

je zo alles overbrief ; hy vreest altyd , dat je het jon

te veel aantrekt, Leev. 6, 15. Hebt gij u aangetrok-

ken, dat ik daarover een oogenblik misnoegd was?
i.oosjes, Lijnsl. 1, 36. Indien hij zijns vriends ge-

zegde zich had aangetrokken , als een hoon voor zich

en zijnen Meester, wat zou liet einde geweest zijn?

V. u. palm, Leerr. 11 , 5. Het was een bewijs . . .,

hoe weinig hij hunnen laster zich behoefde aan te

trekken, 5, 172.

Seydt men dan een woordt, dat heeft sy terstondt gevat,
En dat treckt sy haer oock aen; waerom doetse dat?

VISSCHER, Brabb. 71.

Die daer roet besmet is, die trecket hem an.

62 ( verg. het spreekw. bij D , 1 , b).

2) Met het wederk. voornw. in den 3den en een ander

persoonl. voornw. in den 2den nv. Iemand als 't ware
tot zich trekken, om hem in bescherming te nemen;
zijn lot ter harte nemen , zich over hem erbarmen. De
2de nv. is ook hier, evenals bij Aannemen, in de

plaats van den 4den getreden , doordien zich aantrek-

ken gelijkgesteld werd met zich ontfermen en zich

erbarmen, die met den 2den nv. gebruikt worden.
Zie Aannemen, bedr. II, 3), en verg. beneden,
xvude E. || Er bestaat eene Voorzienigheid, die zich

onzer aantrekt, borger, Leerr. 2, 79. Maar is dan

onder alle de omstanders niet één , die zich zijnes

(/. zijner) aantrekt, wiens deelnemend gelaat hemeen
oogenblik adem doet scheppen? v. d. palm, Leerr.

11, 24.

Een enk'le trekt zich mijner aan.

v. lekn EP , O.enN. Oed. 8 1

.

— Syn. Zie Erbarmen.
— ïuu. e. In de plaats van het gewone zich

aantrekken bezigde cats het onsamengestelde aan zich
(hem) trekken, als b. v.:

Niemant wort 'er oyt begeckt,
Als een die het aen hem treckt. 1 , 557.

Of wel aantrekken alleen, zonder bijvoegiug van het
wederk. voornw. in den 3den nv., en dus als bedr.

ww.; doch in den ruimereu zin van zich (aan iemand
of iets ) laten geleyen liggen , er zich over bekommeren.

En dat dejong-man, onbewust
Van haer verdriet en diepe lust,

Haer noyt van soete minne sprack,
Jae niet Ier weerelt aen en track. 1 ,200.

Des wereldts woesten hoop en treckt by geensins aen

,

Maer laet het grillig volck in hare wegen gaen.

2, 404.

Indien hy sonder geldt besoeckt de vreemde landen

,

Soo treckt hem niemant aen. 2, 588.

— Op dezelfde wijze wordt aantrekken nog heden
in het Vlaamsch gebezigd , doch in de bepaalde op-
vatting van iemand tot zich nemen, hem in zijn huis
opnemen of toelaten. „Iemand aantrekken, in
zijn huis toe/alen, met iemand vriendschappelijk ver-

keerend (VI. Idiot. 4).

Een zuster mijner moeder trok mij aitn

,

Toen vader was gestorven.

v. heers, Jongel. 9.

III. Onzijdig, met zijn.

Trekken in den zin van zich voortbewegen , als 't

ware zich zelven voorttrekken.

1 ) Aan in den zin van richting naar het doel ( 34 , h ).

a) Van meuschen , inzonderheid van krijgslieden.

In eene bepaalde richting optrekken, in meer of min-
der geregelden marsch naderen, aanrukken; het te-

gengestelde van aftrekken. Verg. f Aantiegen, onz.

Het doel wordt aangewezen door het voorz. op. || Het
krijgshcir trekt reeds aan, weil. Onze soldaten zijn

op den vijand aangetrokken, weil. De voorsten in

't aantrekken werden de achtersten in 't vlieden , hoopt ,

X II. 983. Dat de Friezen, in grooteu getale, aan ver-

scheiden' hoopen verdeeld , op hem aantrokken, wagen.
/ ad. Hitst. 2, 81. De bende, welke van die zijde aan-

trok, v. lennep, Bom. 9, 371.

Daer vaen op vaen , kornetten op kornetten

,

Aentrecken.

vondel 3, 128.

De fiere Mamre zal de linker vleugel slaan,

En trekken door 't gebergte op Tydals tenten aan.

hoogvliet, Abr. 115.

't Was donker. Lodaas zoon trok aan in 't diepst der nacht.

BILD. 2, 96.

b) Jagersterm. Van staande honden. Op het wild,

dat zij in deu neus krijgen , recht aangaan , of het

langzaam op deu voet volgen. Hd. anziehen. || Opge-
let! de hond trekt aan.

2) Aan in den ziu van aan het branden (28, e).

Van smeulend vuur, of — bij uitbreiding — van een

kachel of haard , waarin de brandbare stoffen liggen

te smeulen. Door het trekken van den luchtstroom

aan het branden raken , door tocht aangeblazen worden
en ontvlammen. Eigenlijk is het de luchtstroom, die

trekt ; maar door verwisseling van het onderwerp brengt

men dit over op het vuur, waardoor of waarlangs de

lucht trekt, en zegt dat het vuur aantrekt. || Doe de

klep voor de kachel en zet de schuif open, dan zal

het vuur wel aantrekken.

Afl. en Samenst, Aantrek, aantrekkelijk, aan-

trekker, aantrekking ; Aantrekkracht.

AANTREKKER, znw. m., mv. -trekkers.

Van Aantrekken in de bet. bedr. D, 1 ). Werktuig

,

waarmede men engsluiteude schoenen , laarzen , slob-

kousen enz. aantrekt. || Die schoenen zijn zoo nauw,
dat ik ze zonder aantrekker niet kau aankrijgen.

AANTREKKING, znw. vr., zonder mv., als

benaming eener voortdurende werking. Van Aantrek-

ken in deu zin van tot zich trekken (bedr. A, 1 , b).

De werking van aantrekken, het aantrekken.

1) Van lichamen in de natuur De werking der

natuurkracht, waardoor een lichaam een ander tot zich

trekt. || De warmtestof werkt de onderlinge aantrek-

king der stofdeeltjes tegen. — De aantrekking, welke
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de aarde op eeneu slinger uitoefent, kaiskk, Sterrenh.

1, -'T Welke is die kracht der zwaarte, der aau-

trekking , de grondslag vau alle uwe stelsels? v. u palm
,

Red l, 60.— Zeeterm. Aantrekking der magneetnaald , ook

minder juist Aantrekking van het kompa* genoemd,
in tweeërlei opvatting: "' LV aantrekking oer naald

naar het magnetische Noorden ; hare neiging om, als

zij vrij op cene spil draaien kan , altijd met een en

hetzelfde der beide uiteinden (polen) zich naar bet

Noordeu te richten , of ' De aantrekking der naald

naar ijzer, dat zich in hare nabijheid bevindt, bare

afwijkiug van de richting, die de aantrekking a) haar

geeft, veroorzaakt door de nabijheid van ijzer; eene

afwijking dna, welke het gevolg is van de plaatsing

der naald , en daarom plaatselijke aantrekking

attractie) genoemd.
— Scheikunde Scheikundig» aantrekking (ook schei-

kundige verwantschap geheeten), de aantrekking der

stofdeeltjes , waarbij scheikundige verbinding plaats heeft.

2) Van personen. De invloed, waardoor eene zaak

of een persoon iemand tot zich trekt , hem begeerte of

belangstelling inboezemt. || Er is zulk eene lieflyke aan-

trekking voor my in het schryven aan myne Chrisje

,

dat ik myne pen haareu loop laat, Leen. 2, 37. Dat

er tusschen menschen van denzelfden stand, van het-

zelfde beroep of handwerk, doorgaans eene zekere ge-

heime aantrekking , cene soort van verwantschap be-

staat, waardoor zij ... in elkanders aangelegenheden

eene grootere mate van belang -tellen, v. r>. palm,
Red. 1, 112. Heuriette, die al de aantrekkings- en

ufstootingskunsten eener handige coquette ... in wer-

king bracht, beets, Cam. Obsc. 173.

Aft. Aan/rekkingskracht.

AANTREKKINGSKRACHT , mw. vr.,

zonder mv. Uit Aantrekking en Kracht. Vroeger

ook Aantrekkenskracht geschreven en dau van bet

ww. Aantrekken afgeleid. De kracht of het vermo-

gen om iets anders aan te trekken, tot zich te doen

naderen.

1 ) In natuurkundigen zin. Van lichamen en inzon-

derheid van de stofdeeltjes, waaruit zij bestaan. De
kracht , waardoor ecu lichaam een ander tot zich trekt

,

de oorzaak waardoor de lichamen elkander trachten te

naderen, en de stofdeeltjes bij elkander gehouden wor-

den. || De aantrekkingskracht openbaart zich zoowel

in den loop der hemellichtcn , als in het wi

mogen der vaste lichamen. — Een vermogen , waarmede

de natuur alle ligchameu , die wij kennen, heeft toege-

rust , en dat wij aantrekkingskracht noemen, kaisek,
Sterrenh. 1 , 25.

2) In zedelijken zin. Van menschen. De zedelijke

invloed , waardoor een persoon ecu ander tot zich

trekt of zich tot hem aangetrokken gevoelt ; het gevoel

van overeenstemming , dat personen tot elkander brengt

en hnn wederkecrige belangstelling en genegenheid in-

boezemt. || Hetgeen men sympathie der ziel, zcilstce-

nige aantrekkingskracht van charakter noemt , If'ildsch.

1 , 215. Wat overeenkomst, welke aantrekkenskragt

kan er bestaan tusschen braave menschen, en schand-

vlekken onzer ... natuur? Leev. 4, 98. Dat er tm-

schen hen nooit eene aatitrckkingskragt zyn kan. Elk

hunner stoot den anderen terug; hunne zielen zyn
elkander zo vreemd, als enz , 5, 868.

AANTREKKRACHT , znw. vr., zonder mv.
Uit Aantrekken ( bedr. A , 1 , 4 ) en Kracht. Dichtcrbjke

vorm voor het gewone Aantrekkingskracht: zie ald.

(V. winter, Jaarg. 59; v. alphen 1, 276).

AANTRIPPELEN , onz. zw. »«, metst/»:
trippelde aan , is aangetrippeld. Uit Trippelen ei. het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Trip-

pelend naderen , inet kleine schreden en min of meer

I

hup|ieleud aankomen. || Daar komen de lieve kleinen

vroolijk aautrippclen (of — aangetrippeld ).

De koster Sjoenl. een allerk-elijklt mui,...
Kwam aengetrip|Mld' op lijn stokje.

siOLBT DB UK., IMchtl. 117.

AANTROUWEN , bedr. sw. ww., met heb-

ben : trouwde aan , heeft aangetrouwd. Uit Trouwen
en het hij» Aan in den zin van figuurlijke aanhech-
ting (34, b). Hd. antrauen , ofschoon in verschillende

opvatting (iiKiMM, I). Il'tb. 1, 503 ;. .Met een per-

soon als voorwerp. Door trouwen of huwen ( iemand

j

tot zich iu familiebetrekking brengen ; hetzelfde als

Aanhuwen, welke uitdrukking echter minder alledaagsch

en gemeenzaam ia. || Een rijke erfoom, dien hij aan-
getrouwd had, een oom zijner vrouw, die door zijn

huwelijk ook de zijne geworden was. Hij had met
zijur eerste vrouw invloedrijke betrekkingen aange-
trouwd.

II' t verl. deelw. Aangetrouwd , inet ecu zuw. ver-

bonden, is als een bnw. te beschouwen. Zie ald. Het
staat in bcteekeuis volkomen gelijk met Aangehuwd
(zie ald.

i , welk woord echter door ons in te beperkten
zin verklaard is: zie het aangemerkte bij Aanhuwen.
Aantrouwen geldt, als bedr. ww., alleen van de per-

sonen, die men zelf, door zijn eigen huwelijk, tot

aanverwanten maakt; doch bet buw. aangetrouwd laat

onbepaald , wie de persoon is , door wiens huwelijk

iemand tot een ander in familiebetrekking is gekomen.
Dit kan ook hebben plaats gehad door het huwelijk

van dengene zelvcn , die iemands aangetrouwde ( zoon ,

dochter enz.) genoemd wordt. Schoonzoons en schoon-
dochters zijn evenzeer iemands aangetrouwde kinde-
ren , als de voorkinderen der vrouw , die met hem
een tweede huwelijk heeft aangegaan; zoowel de vrouw
van iemands broeder als de zuster zijner eigene vrouw
heet zijne aangetrouwde zuster. Wanneer men echter

soms hoort zeggen : „ Ecu man is inaar aangetrouwd ,

maar myn kind is myn eigen bloed" (Leev. 4, 241 ),

of: „Jan is van myn familie, en zyn vader is maar
aangetrouwd" (5, 218), dan is dit oneigenlijk en als

scherts op te vatten. In waarheid kan de vrouw haren

man niet een aangetrouwde noemen ; hij is met haar
getrouwd, niet door haar aangetrouwd.

Afl. Aantrouwing.

AANTUIGEN , bedr. zw. ww., met hebben:
tuigde aan, heeft aangetuigd. Uit Tuigen in de be-

teekenia van betuigen, en het bijw. Aan in den zin

van figuurlijke bereiking van het doel (34, e), hier

(evenals in aankondigen) te kennen gevende, dat de

betuiging of bekendmaking aan of tot een persoon
gebracht wordt.

1 ) In 't algemeen. Iets aan iemand op plechtige

of ernstige wijze — mondeling of schriftelijk — be-

tuigen, verklaren, verzekeren. || Ende kus . . de

banden van Mevrouwe UEd. Gestr. waerde helfte

,

met ernstigh aantuighen van eeuwelijk te willen we-

zen enz., hooft, Sr. 4, 19.

2) In 't bijzonder, naar de meest gewone opvat-

ting. Iemand iets plechtig verklaren of aanzeggen

,

met het bijdenkbeeld , dat die verklaring gericht is

te^en denircne, met wiens gevoelen men niet instemt

of wiens handeling men afkeurt, meestal met het doel

om zich tegenover hem van alle blaam te zuiveren of

voor alle verantwoordelijkheid te dekken. || Indien hy
schoorvoette , zoo had men hem aan te tuighen, dat

het voor geen' weederspannigheit te reckenen waar,
zoo zy hunne gerechtigheeden , ten uitersten aadem
toe, beschermden, iujoit , N. II. 485. Kornput vol-

stond in weighering , hun aantuigendc , hoe 't niet al-

leen schande , maar straflyk aan den halze was , enz. 719.

En om te doen bezefien dat het haapren zouw , zoo

men andren wegh iu wilde, tuyghde hy den Staaten

14
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aan, dat zyn' Hoogheit geenszins dacht af t« slaan

van haar recht, 880. De Bedelen . . . tuighden den

andren leeden aan , hoe zy . . . zich bezwaart vundcn
in 't af- oft aanstemmen, enz., 923. De gemaghtigh-
den . . . tuighden . . hein schriftelyk aan . .

.
, hoe 't

aan hen niet geschort had, 493. (Zie verdere plaatsen

uit hooft in JJitl. Wdb.).

Maer tuyght de Bijbel hem de selve schand niet aen ?

huygens 2 , 453.

dan zouden
Wy HollantG deugt ( 3<*« nr. ) nochtans aantuigen voor de werelt,

Dat zy het grote lyk noch ongewroken liet.

G. brandt, Poezy 3, 246.

Ja , vergat het Bodegrave ,

Woerden tuigt het Holland aan!

bild. 9, 145.

— Daar aantuigen onderstelt, dat de verklaring

gericht is tegen iemand , mens inzichten of handelin-

gen men afkeurt , en de betuiging medebrengt , dat

men zich voor de gevolgen niet aansprakelijk wil stel-

len , staat het in vele gevallen gelijk met het heden-

daagsche verzet aanteekenen of protesteeren. || Wes-
halven hy . . . gedwongen geweest was den Raade van

Staate aan te tuigheu ..., dat, indien eenigh onge-

luk . . . aan d'eene oft andre plaats ooverquaame , 't

zelve nocht hem , nochte den Raade zouw te wyten
staan, hooit, N. H. 1185. Zoo moest hy, om de

eer zoo wel haarder Majesteit als de zyne te bewaa-

ren, hun weederom aantuighen, dat, indien 'er eenigh

verlies oft ongeluk viele, de schuldt en schand niet

zyner Meestresse oft hem behoorde gegeeven te wor-
den, maar den geenen, die enz., 1186. Maar de

Eedelen , hoe zeer de Majestraat ook drong . . . , blee-

veD bestendigh in 't weighercu , en tuighden haar

aan, dat al, wat zy en die van d'andre steeden daarin

quaanien te doen, haddc nietigh en van geeuer waarde
te weezen, Uil. Hun aantuigende (hen aansprakelijk

stellende voor) alle onheilen, die daar op zouden uioo-

gen volgen, brandt, De Ruiter 105. Ze hebben
zich voorgesteld eenen nieuwen eed te vergen van 't

krijgsvolk enz. . . . Vele krijgsoversten zullen , hope
ik, daartegen aantuigen, Mevr. BOSB.-Touss.j'ieyc.
Vr. 2, 201.

Y.Êiuii. Hoewel nog door bild. en Mevr. bose.-
touss. (in een verhaal uit de 16de eeuw) gebezigd,

is het woord thans eigenlijk verouderd. Het schijnt

echter wenschelijk, dat het niet geheel in onbruik ge-

rake ; veeleer zelfs verdiende het te herleven , want de

hedendaagsche taal bezit geen woord, dat het denk-
beeld zoo juist uitdrukt. Het vreemde protcsteeren

,

in den bij ons gebruikelijken zin , mogen wij door
verzet aanteekenen wedergeven; maar voor de ruimere
opvatting , waarin de Franschen hun protester nemen

,

hebben wij geene uitdrukking dan aantuigen alleen,

dat er volkomen aan beantwoordt.

Afl. Aantuiging. Bij hooft in denzelfden zin ook
aantuigenis (N. H. 493, 636, 871) en aangetuigenis

(N. II. 9G5).

AANTUIGING, znw. vr., mv. -tuigingen.

Van Aantuigen (zie ald.). De daad van aantuigen;
plechtige betuiging of verklaring.

|| Sonoy . . . bood . .

.

genaade aan de beleegherden voor dit maal , met aan-

tuighing dat ze hun daarnaa niet gebeuren zouw,
hooft, N. H. 773. Hier uit reezen zwaare klaghten

van dit gewest, met aantuighing dat het zyn aandeel

in de schattingen niet langer. wist te verschaffen, 1046.
— Inzonderheid eene zoodanige verklaring, die ge-

richt is tegen eene handeling, waaraan men geen deel

wil hebben , of waarvoor men zich niet aansprakelijk

wil stellen; dus zooveel als protest. || Dat die van Hol-
landt zich altyds teeghens de scheiding, met aantui-

ghiug van d'oubillykheit der zelve, verzet hadden,

hooft, N. H. 1105. En borst . . . uit lot aantuighing

,

dat hem niet zouden te wyten staan al de onheilen

enz., 1109. Anders deedeu zy aantuighing van nietig-

heit aller handelinge, 1121. Hoewel de Kerkraadt

aantuighing daar teeghens deed , 1155. Hy verzocht . . .

dat men ordre zou stellen om de vloot ... te ver-

sterken . . ., met aantuiging, dat anders de staat . . .

niet anders dan leedt en smaadt te verwachten hadt

,

brandt, De Muiter 51. Met aantuiging, dat zy on-

schuldig wilden gehouden worden aan de nadeeleu

,

die daaruit ... te dugten waren , wagen. Amsl. 1 , 531.

— Zie verdere plaatsen uit hooft in Vitl. Wdb.,

en verg. de Aaum. bij Aantuigen.
AANTTJREN, bedr. zw. w», met hebben:

tuurde aan, heeft aangetuurd. Uit Turen en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). Turend aanzien, met onafgewenden blik

scherp en vorschend aankijken.

'k Tuurde 't knaapje vorschend aan.

wiselius , Meng. 1 , 47.

AANVAARDEN, bedr. zw. ira, met hebben;

thans onscheidbaar vervoegd, met den klemtoon op
den stam van het WW.: aanvaardde, heeft aanvaard,
te aanvaarden. Ook in 't Mnl. was deze vervoeging

de gewone, doch men vindt daar ook bij latere schrij-

vers het deelw. geaenvaert , en daarnevens aengevaert

,

welke laatste scheidbare vervoeging
(
vaardde aan

,

heeft ddngevaard , dan te vaarden) vooral in de 16^
en 17de eeuw gewoon was. Zelfs nog in onzen tijd

is zij door bild. (2, 300; 8, 408), alsmede door

staring en da costa gebezigd ( zie de straks aaug.

plaatsen): eene dichterlyke vryheid, die niet het al-

gemeene spraakgebruik in strijd is en geene navolging

verdient.

Ëtyiii. Aanvaarden werd voorheen ook aenveerden

en aenveirden geschreven. Het is, met het bijw. Aan
in den zin van richting naar het doel ( 34 , h

)

, hoogst-

waarschijnlijk gevormd van het znw. Vaart , mnl. vaerde

,

veerde , verde , in de oude bet. van gang , tocht , reis,

bij kil. „vaerd, vaerde, veerde, iter, via," van het

ww. varen in de oorspr. opvatting van gaan. Reeds het

Ohd. kende anafarto'n (iuvadere, impetere): zie graff
3, 589. Doch in 't Mhd. komt het woord reeds niet

meer voor; in 't Nhd. is het geheel verloren gegaan.

Het Mhd. echter kende een ww. herverfen, eene heir-

vaart ondernemen ; misschien ook veilen , erverten en

ververten , welke laatste woorden echter zeer onzeker

zijn (zie ben. 3, 257, b). Hebben zij werkelijk be-

staan , dan mag men wellicht ook een ( tot dusverre

onbekend) mnl. vaerden aannemen; in dat geval zou

aanvaarden niet eene afleiding van vaart, maar eene

samenstelling met vaarden zijn. In 't Ags. bestond

inderdaad fyrdjan (ire) en fyrding (expeditio): zie

ettm. 332.

De oorspronkelijke beteekenis van aanvaarden was

,

in overeenstemming met de afleiding : zijne vaart (d. i.

zijn gang of weg ) richten naar iets , zich op weg
begeven naar. Zoo leest men in Rein. 1, 3311—14,

dat Reinaert en de zijnen „ hem up die vaert daden"

en „anevaerden die ivoestine," d. i. zich op weg
begaven naar de woestijn. Zie Mnl. Wdb. op Aenvaer-
den, 1). Uit deze oudste beteekenis zijn alle andere

opvattingen , èn de vroegere èn de hedendaagsche

,

als overdrachtelijke toepassingen te verklaren. Gelijke

overdrachten vertoouen ons aangaan (zie ald.), hd.

antreten en lat. aggredi, die alle met aanvaarden veel

overeenkomst hebben.

— Aanvaarden heeft altijd een persoon tot onder-

werp. Het voorwerp kou voorheen zoowel een persoon

als eene zaak zijn. Thans echter aanvaardt men alleen

zaken, en zijn de beteekeuissen met persoonlijke ob-

jecten verouderd.
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— stidr in «win» K. I
| Mei ecu |n rsoon

1 <Ct.

a) Tut iemand komen, lieli lol hem wenden, i. w.

um hem uu te spreken Verg ttnl. Wdk op \i ••

VALKIII.S , 2 ).

Ier •• nvi • rdc mi rooi noen lol slralu

pree, 'lil ln ' 'i:

V ÜHISTBLB, Tertnit ,/il.ir 90

t»t toni leoteerdlek mei stomen u_.st.iin'

kuccfatken.
./(./ .11.

t ilai-r nu Vrjften
I ii « iit niet pronclutD .

.- ,v nii.rt Kl rli.eert

I BruglofUd. 3.

4) Op iemand afkomen, met vijandige bcdooliiiLr.

hem te lijf gaan, aantallen. Bij na. arripere , aggredi.

\ ': ' ll'dli u)> Akxvaekdkn , 3). Ook van

dieren gezegd.

De I.eeuw, wieu» kracht bestaet in ijjneii *lingher>u. n

,

Het wlll ghebortlelt Zwijn zeer eysselijck aen.

ronriBL 1 , 551.

c) Iemand tot zich nemen, bij zich opnemen, aan-

nemen. Verg. straks de hedend. bet. 2).

Ick héb het kleene wicht al bevend' aenghevaert.
dredero, Griane 34.

Eli dat hier uyt het beest, verweckt kot beter sugl

,

Het kim heeft Bengeveert genjek een ejgen vrugt.

CATS 1 , 394.

2) Met een zakelijk object.

<i) Van handelingen of werkingen, nitiredrukt dooi'

een abstract /uw. Jets onderucmen, aanvangen, be-

ginnen; eig. aan of tot Int werk gaan en het aan-

vatten om het ten uitvoer te In
i ttnl.

Il'</li. op Aknvakkuln , 5). || Geen vcrdragii van be-

staudt oft pais zal men maakcu, nocht oorlogh aan-

veirden, iioorr, -V. //. Cl'J.

A- meert penitentie, al vallet u swaer.

A. Bij.vs 3, HO.
Doch saken van bedriegerij

Die hebben sij gedacht t' aanvaerden

DB Hl'IiF.HT. 1*1. 35, '20.

M'-t dien begon liet wicht dees reden aen te vaerden.

-TAKTBR SI.

Daerom so ncenen «vj 't f.-yt geiyckeiyck nu te vaerden.

En breken hel graf on en haelent daer uyt al.

W. D. HOOFT , .ƒ. (ie Pilrrt 20

4) Van goederen. Als rechthebbende optreden, om
r te beschikken; in 't algemeen. Verg. Hnl.lPdb.

op Ai.nvaekhkn , C). || Zy zouden (hunne goederen)

mooghen ... wccder aanveirden, hooft, V // 41?

Goederen, die met de dood genrimt ende by niemand

aengevaert en zijn, de giioot, Int B. Il
, j 1. Zaecken

sedert haren oorspronck onaengevaert, of na verlatinge

Ei vaert , ald.

liedend. Itrt. Thans wordt aanvaarden alleen met

een zakelijk object gebruikt, in tweeledige opvatting.

1) Van handelingen, uitgedrukt door een abstract

znw. In dezelfde opvatting als de zoo even (onder 2, a)

behandelde : doch niet in 't algemeen , gelijk vroeger

het geval was , maar alleen in toepassing op bijzondere

objecten, t. w.:

— Eene reis, ten tocht enz. aanvaarden, onder-

nemen, aanvangen, beginnen. — I)c voorraad, waar-

mede wij de levens-reis moeten aanvaarden , v. n. pai.m ,W :t, 203.

En bij 't gebrietch der vlugge paarden ,

Begonnen , np 'l gegeven
De Gelderschen de NAI te aanvaarden.

V. LBN>8F . Poëi 4 , 81.

reed» (ij) den Haag door Gelres heldeniitoet

Verlaten, en de banrtcwhl weéi aanvaard. 4, lrtfl.

Toen 'l starreulieir /i|ii loop aanvaardde.

DB LA»»0V, Ükklk. W. 120.

Dr rrgrering , het bevel, het bewind en:, aan-

vaarden, op rich nemen. II Wal wegh hem in 't

aanvaarden der regeeTinge . stond! integaan, hoopt,
'". , \ doi dal Alv;i .

i tgh . . .

aanveirddo, v // 158 (lp den Wee" JoliJ ii hij

aangekomen en heefl toen hel oppi er hel

anvaurd, hussmia, Lcv. v. W. II, 188 lu

's Prinsen naam het Hout.- Bewind dei l-mds te aan-

vaarden, v. ii PALM, Gedenkschr. 83. Eu ver-

klaarde . . . het oppent beleid van zaken, tot op de

koin-t van den Prins, te aanvaarden, 105 De Prins

van Oranje had de SouvereiniUit , hem opgedragen,

aanvaard, 9.

lirtnr Hij het rijkübewind ontving

Olierijk aanvaardde.

Ar. Ba. 147, I.

— Een ambt, betrekhing
,
post , werkkring, taak,

last en:, aanvaarden , op zich nemen , beginnen te

bekleeden of te vervollen. || 1 1 «j heeft die betrekking

wel aangenomen , maar nog niet aanvaard. — Een

jongeling . . . bereid zynde tot het aanvaarden van het

predikampt, v. effen , Speet. 2, 97. Gy hebt

des uw uitmuntend ampt aanvaard als een veinsaart

,

Leev. 6, 83. Nu moet ik myne Saartje . . . wat voor-

bereiden ...om den post, haar aanbevoolen, te aan-

vaarden, Blank. 2, 167.

De woe9t(jnier vervolght den aengevaerden laat.

VONDEL 10, 87.

Draag lang den last , dien gy met lust aanvaart.

VOLLBNIIOVB , /'"-Jy 398

Die , by 't aanvaarden van zijn werk

,

Den jongllng moedig maakte en st< rk

BBBT3. A'. Gei 69.

— Het object kan, in al deze drie toepassingen,

ook uitgedrukt worden door een concreet znw., wan-
neer dit il zinnebeeldige voorstelling der bedoelde han-
deling behelst. Zoob. v. den pelgrimsstaf aanvaarden

,

voor een pelgrimstocht ; den veldheersstaf of de kroon

,

voor het opperbevel of de regeering ; de wapenen , het

speeltuig, den lijdenskelk , voor den strijd, het spel,

liet lijden; eene rol aanvaarden , die beginnen te spe-

len; den Koran aanvaarden, de leer van Moham-
med omhelzen, enz. || Toen zyn broeder llenrik naa

Poolc reisde, om die kroon t' aanveirden, hooft,
A'. //. 333. I)e geencn, die . . . willigh de waapenen
aanveyrdt (hadden), 276. De Hertog aanvaardde hel

voer van onze regering, stijl, Opk. 185.

De man neer 's Hemels hart aenvaert den koningshaf.

FOOT 1 .
'.7

Schoon gij ginds den stoel verliet
,

Om hier den herderstaf te aanvaarden.
V. I.B5NEP 4 , 30.

Thands , 'k weet niet door wat geest redrevi n

Heeft hij op eens mijn rol aanvaard. 4, II.

Als vrijheidsmin een volk het zwaard aanvaarden doet.

DA COSTA 1 ,
l.V

Laat dan innn zwakke snaren zwugen'
En vaard gy zelf het speeltuig aan.

2, 339.

Bn zij de bittre kelk van 't leven

Aanvaard met d'eigen' dankbren zin!

i, 431.

Aeh ' werd liet Hijbelwonrd voor fabelen en beelden...
Te lang te rug gezet 1 aanvaard den Koran thands.

3, 53.

2) Van zaken, die als het voorwerp van bezit be-

schouwd worden, hetzij van stoffelijke! hetzij van on-

-t'jtTi lijken aard. Aannemen, in bezit of gebruik m
doch altijd met het bydenkbeeld, dat zij door een

ander worden aangebodeu , dat het eene zaak van cenig

belang geldt, en dat de aanneming min of meer plech-

tig geschiedt
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Aanvaard myn hand, Prinses, en met myn hand myn trouwe,

v. winter en V. merken, Tooneelp. 1, 463.

Aanvaard, aanvaard myn gunst, u than9 op nieuw gebleken.

1, 519.

Aanvaard dit wapen , dat Argostans handen zwaaiden . .

.

't Behoort u.

bild. 2, 388.

Aanvaard deez' gouden ring.

V. lennep, Poet. 3, 1S5.

Nu zij , met afgewend gelaat

,

't Geschenk aanvaardt, dat vdó'r haar staat.

TER HAAR, Ged. 1, 208.

Dies zy mijn kunstloos lied u toegewijd- aanvaard!
Bewonder 't niet.

bbets, Dicht. Verh. 80.

Aanvaard dit teeken, Vorstenspruit

,

Geboren tot regeeren

!

BEET3, Korenbl. 114.

— In Brabant en Vlaanderen ia aanvaarden de

gewone, dagelijksche uitdrukking voor aannemen, in

tegenstelling van weigeren of afslaan , als b. v.: „ Eer

ï'ritz den tyd had te weigeren of te aenvaerden" (del-
croix, Morgend, m. e. a., 103). Vroeger was dit ook

in Noord-Nederland het geval, gelijk men b. v. bij van
effen ( Speet. 8 , 101 ) leest van het aenvaerden van

oranje-snijjpers en van een stuk taert aan tafel. Thans

echter behoort het woord in dezen ziu uitsluitend tot

den hoogereu stijl , behalve alleen in den gewonen
— Rechtsterm. Eene erfenis , nalatenschap of boe-

del aanvaarden , ze aannemen ; hetzij door handelin-

gen , hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring als

opvolger optreden in het geheel der rechten en ver-

plichtingen van den overledene ; het tegengestelde van

verwerpen (vroeger van verzaken). Bijzondere toepas-

sing van de boven vermelde algemeene bet. xvide en

xvude E., 2, b). || Erffenissen, die noch niet aenge-

vaert en zijn, de groot, Inl. B. II, § 1. De erffe-

ni9, die 't hun vry staat te aanvaarden uf te verzaa-

ken, v. effen, Speet. 7, 127. Eene erfenis kan of

zuiver, of onder het voorregt van boedelbeschrijving,

worden aanvaard, B. W. a. 1090. Niemand is gehou-

den eene hem opgekomeue erfenis te aanvaarden, a.

1091. Verg. verder tot a. 1102.

M. "En 't goed?" G. "Mejuffrouw vaardt het aan."

STARING '2, 72.

— In dichterlijke toepassing ook gezegd van het

aannemen der zedelijke verplichtingen, op den erfge-

naam van voorvaderlijke deugden berustende.

Ook gy hebt , sints uw vroegste jeugd
,

Naar uwer vaadren aart

,

Ouriques roemrijke erfenis

Met vroome drift aanvaard!
DA COSTA 3, 105.

— Een huis of erf aanvaarden , als rechthebbende

optreden , om er hetzij als eigenaar , hetzij als huur-

der of vruchtgebruiker ( binnen de greuzen der over-

eenkomst), over te beschikken. || Een huis te koop of

te huur, om met 1 Mei te aanvaarden.
— Voorheen zeide men ook: Eenen wisselbrief

aanvaarden, d. i. aannemen, thans accepteeren, zich

schriftelijk verbinden om dien op den bepaalden tijd

te betalen. Verg. Aannemen, bedr. I, 3). || Indien

den wissel-brief wel aenvaerd, maer ten verschijn-dage

niet en werd voldaen, de groot, Inl. B. III, §45.
Afl. Aanvaarder (-vaardster) , aanvaarding.

AANVAARDER, znw. m., mv. -vaarders;

vr. -vaardster, mv. -vaards(ers. Van Aanvaarden.
Degeen die iets aanvaardt, b. v. eene betrekking, eene
erfenis enz. Het woord is thans nagenoeg niet meer
in gebruik, doch komt bij vroegere schrijvers voor.
Met name vindt men hem, die een wisselbrief aan-
vaardt (zie Aanvaarden, aan 't slot), den Aen-
raerder genoemd , waarvoor men echter ook Aennemer

zeide; thans veelal Acceptant geheeten. || Den houder

van den teickenaer gheen betalinghe bekomende, mag
wederom sijne keer nemen tot den aenvaerder, de
groot, Inl. B. III, § 45.

AANVAARDING, znw. vr., mv. -vaardin-

gen. Van Aanvaarden. De daad van aanvaarden , het

aanvaarden , in de verschillende beteekenissen des woords

;

doch thans meest gebruikelijk in twee opvattingen , t. w.:

1 ) Het aanvaarden van een ambt of eene betrek-

king Zie Aanvaarden , 1 ). De min of meer plech-

tige handeling, waardoor men een begin maakt met
de vervulling der werkzaamheden , aan het ambt of

de betrekking verbonden; het in functie treden. || Re-

devoering, ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt

uitgesproken door A. De aanspraak van Mr. B bij de

aauvaarding van het voorzitterschap der Tweede Kamer.
De plechtige aanvaarding van het opperbevel over

het leger.

2) Het aanvaarden van eene erfenis of nalatenschap.

Zie Aanvaarden, 2).
|
De aauvaarding eener er-

fenis geschiedt uitdrukkelijk of stilzwijgend , B. W. a.

1094. Indien de erfgenamen verschillen omtrent de

wijze van aauvaarding eeuer erfeuis, a. 1096.

AANVAART , znw. vr., zonder mv. om de

beteekenis. Van Aanvaren in de thans ongewone

bet. van varende aankomen: zie Aanvaren, ouz. 2).

Hd. anfahrt. De daad van aanvaren ; het aanvaren , het

aankomen en aanleggen van schepen. Alleen gebrui-

kelijk in de vereenigde uitdrukking Af- en. aanvaart

,

vertrek en aankomst. || De plaatsen van af- en aan-

vaart der stoombooten.

AANVAL , znw. m., mv. -vallen. Van Aan-

vallen. Hd. anfall. De daad van aanvallen, het aan-

vallen of vijandig bestoken.

I) Eigenlijk, van een werkelijkeu strijd. Verg. Aan-
vallen , onz. 1 ) en bedr. 1 ). Het aanvallen op iemand

,

inzonderheid in den oorlog ; het vijandig aantasten van

iemand , dien men bestrijden , of van eene vijandelijke

stelling , die meu veroveren wil. Ook van dieren gezegd

,

die een mensch of dier aanvallen. || Eenen aanval

voorbereiden , beproeven , doen , ondernemen , wagen

,

herhalen, leiden, besturen. Eenen aanval verwachten,

afwachten, verduren, uithouden, afweren, afkeeren,

afslaan. Zich tegen eenen aanval wapenen. Den vijand

tot den aanval uitlokken. Een aanval op den vijand, op

eene vesting Een hevige, onverwachte, stoute, beslis-

sende, algemeene, geregelde, bedekte, zijdelingsche aan-

val. Een looze aanval
,
geveinsde beweging van het krijgs-

volk, waardoor men den schijn geeft alsof men op een

zeker punt wilde aanvallen , om daardoor den vijand

te misleiden. — Het geschut was daar ook verzekerd

tegen plotselinge aanvallen der vijandelijke ruiterij

,

knoop , Waterloo 84. De Fnuasche kolonnen . .
.

,

die ... ten aanval kwamen aanrukken , bosscha
,

Lev. van W. II, 315. Om . . . den aanval met sabel

en bajoDnet door kanonkogels voor te bereiden, 323.

Alles was voorbereid tot een beslissendeu aanval, 551.

Vijf rijen voor elkaar van aangelegde speeren

Verdedigen hun spits om d'aanval af te keeren.

BILD. 2, 399.

Of 't brullen der hyene , in aanval op haar prooi.

2, 387.

Tuig, Leipzich ! wat weerstand verachtende woede,
Wat veerkracht verbrijzelende aanval vermag.

KINKER 2, 54.

Daar lag de stad ontbloot en voor den aanval open.

TOLLENS , 37.

Wy hadden moedig reeds den aanval afgeslagen.

DA COSTA , 1 , 44.

'k zou achter deze muren
Eens vijands aanval lang verduren.

v. lbnnep, Port. S, 137.
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Geweldig was «sn eiken kant

Zoo de aanval als de wederstand.

3, ÏBO.

— In de krijgskunde wordt aanval ook in ruimeren i

zin gebezigd , wanneer men daardoor niet een enkel

aanvallend gevecht verstaat, maar de geheele wijze

van oorlogvoeren in een aanvallenden
{
offensieven

)

krijg , het eigenaardig karakter van een oorlog , waarin

men als aanvaller optreedt, om daardoor een bepaald

staatkundig doel te bereiken. || Het is geheel vruch-

teloos te willen bepalen , welke van beide wijzen van

oorlogvocren , de aanval of de verdediging , ... de

«terk.-te is, landolt 1 , 3.

II ) Overdrachtelijk.

1 ) Van personen. Het aanvallen met woord of ge-

schrift. Verg. Aanvallen, bedr. 2, a).

a) Bestrijding van een persoon, om hem in zijn

goeden naam of invloed te benadeelen ; of van ecne

stelling, een beweren, een geschrift enz., om ze te

wederleggen of den invloed er van te breken. |[ Hebt

gij in de courant dien aanval op X gelezen P De Mi-

nister had zich in de Kamer tégen allerlei aanvallen

te verdedigen. In die recensie komt een hevige aanval

op de redevoering van A voor. — Hier schijnt zich

mijne stelling van hare zwakste zijde aan te bieden,

en ik moet derhalve trachten haar tegen allen aanval

te beveiligen, v. d. palm, Red. 1, 41.

* ) Krachtige poging om iets als 't ware op iemand

te veroveren , door zijn gemoed van eene gevoelige zijde

aan te tasten of op zijne overtuiging te werken ; aan-

drang om iets te verwerven of gedaan te krijgen. De
persoon, op wien de aanval gericht is, kan ook ver-

tegenwoordigd zijn door de hoedanigheid, door welke

men zijn oogmerk bereiken wil , of door een voorwerp ,

dat de zinnebeeldige voorstelling van zulk eene hoe-

danigheid bevat. || Herhaaldelijk door de schoone af-

gewezen, besloot hij nog een laatsten aanval te wagen.

Een aanval doen op iemands liefdadigheid, mildheid,

edelmoedigheid , enz. Een aanval op het hart van een

meisje. Een aanval op iemands beurs , een beroep op

zijne mildheid om geld van hem te verkrijgen. — Zo

dat, Chrisje, gij zult uwe uitzichten op dien moojen

jongen moeten opgeeven . . . : dit spijt mij om uwent-

wil , want ik weet dat gij enz. . , hoe slecht uw
eerste aanvalleu uitvielen, Wildsch. 2, 235. Ware
ik alleen geweest, ik had geen nieuwen aanval ge-

waagd {om de vrouw tot betere overtuiging ie bren-

gen), v. lennep, K. Zev. 1, 157.

2) Van zaken, t. w. van lichamelijke of zedelijke

ongcsteldheden. Verg. Aanvallen, bedr. 2, b).

Plotselinge, meestal kortstondige, aandoening van eene

lichamelijke of geestelijke ziekte, of van gemoedsbe-

wegingen, hartstochten enz.; met het bijdenkbeeld,

dat de aandoening vrij hevig is , tenzij het tegendeel

bepaald wordt uitgedrukt, als men b. v. zegt een

lichte aanval. || Een aanval van beroerte, van koorts,

van pijn , van razernij , dolheid , woede , drift. Een
lichte aanval van kiespijn. Een hevige aanval van

jicht. Herhaalde aanvallen van zwaarmoedigheid. —
Myue ziel is in eene onbeschryfelyke kalmte , myn
hart wordt niet geschokt door hevige aanvallen , Leev.

1 , 198. Mij omkeerende , zag ik dat Wildschut zo

stijf zat als een beeld , met geopende oogen : dit was

een aanval van eene beroerte, Wildsch. 5, 295. Een

oud man . . welke om den anderen dag aanvallen van

koorts had, loosjes. Lijnsl. 4, 428. Toen zy zoo

ver gekomen was, hield mevrouw Dorbeen haar zak-

doek voor den mond en bad een hevigen aanval van

hoeaten, beets, tam. Obsc. 66.

xviide E. Bij bkedero vindt men aanval ge-

bezigd in den zin van bevalligheid, dus in eene

opvatting afgeleid van aanvallen in denzelfden zin

,

die ook in aanvalhg wordt aangetroffen. Zie bij Aan-
vallio.
— Nog in een anderen zin was aanval eertijds in

gebruik, t. w. in dien van aanloop , bezoek van gasten

,

waarin vallen dus opgevat werd als onverwacht komen.

Zit Aanvallen, xviide E., 1), en verg. Mnl. Wdb.

op Aenval, 2). Bij weiland wordt die betee-

kenis nog vermeld: „dat huis heeft veel aanval,

aanloop." Thans is zij in het gewone taalgebruik ver-

ouderd, ofschoon hier en daar nog in gewestelijke

spraak bekend.

Somrnst. Aanvalsfront, -kolonne, -kreet, -mijn,

-plan, -punt, sein, -teeken, -veldtocht , -vertooning

,

wapen, -werk, -wijze; Flankaanval , hoofd-, kaval-

lerie-, ruiter-, schijn-, enz.

AANVALLEN, onz. en bedr. st. ww. der

7d* kl., met zijn en hebben: viel aan, is en heeft

aangevallen. Hd. anfallen. Uit Vallen en het bijw.

Jan, thans alleen in den zin van aanraking (34, a),

voorheen ook in andere opvattingen (zie Mnl. Wdb.

op Aenvallen, en verg. straks onder xvndc E.).

Vallen is hier genomen in de ruimere beteekenis van

zich met snelheid bewegen, die het woord zoowel op

zich zelf als in samenstellingen meermalen aanneemt

(zie Vallen). Gelijken overgang vindt men ook in

aandruisen , van druisen , dat eertijds mede vallen

beteekende. De grondbeteekenis van aanvallen, onmid-

dellijk uit de afleiding voortvloeiende, is: zich snel

naar een voorwerp bewegen, totdat men het aan-

raakt, üit dit begrip volgt, dat het woord kan be-

teekenen: 1" plotseling of onverwacht komen (tot

iemand of iets); 2» met drift of ijver aankomen;

3" met geweld aankomen, zoodat er bij de aanraking

eene botsing ontstaat.

Voorheen waren alle deze drie opvattingen in ge-

bruik; thans zijn de twee eerste verouderd en geldt

alleen de laatste.

xviirfr E. — 1 ) Vallen in den zin van plotse-

ling of onverwacht komen. Met eene zaak als onder-

werp.

a) Aan in den zin van aan- of toekomen, als

eigendom (34, c). Van goederen of rechten. Aan

iemand ten deel vallen , te beurt vallen. Verg. hd.

anfallen bij grimm 2j, ndd. anevallen bij KOSEO.

1, 418, en Mnl. Wdb. op Aenvallen, II, 1).

De braave zwier van tredt , en aardt van schepterdraagen

,

Die niemandt aanvalt , dan Satitrn zijn' naaste maagen.

hooft , Mengelw. 587.

b ) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Van zaken, die verricht of behandeld moeten

worden. Zich onvoorzien voordoeu aan iemand. ||
Om

te eipedicren andere aenvallende (zich voordoende,

voorkomende) saecken, schrassert, aang. door v.

HASS. Op KIL.

Van Hasselt en weiland verklaren aenvallende

hier door voorvallende , en kennen op dien grond aan

aanvallen ten onrechte de beteekenis van voorvallen

toe. Aan geeft hier bepaaldelijk te kennen , dat de

zaak aan of tot den persoon komt, dat zij zich aan

hem voordoet.

2) Vallen in den zin van met drift of ijver

komen, en Aan in den zin van aanraking (34, a).

Mit een persoon als onderwerp. Met ijver aan of tot

iets komen om het aan te vatten , met ijver aan den

gang gaan; zich met lust aan eene bezigheid begeven,

zonder dralen er aan beginnen.

Wet , daer op viel lty aen om naerstlg op te ioecken

Het beste dat men vindt In al de nutste boecken.

cats 2, 335.

In deze algemeene opvatting zegt men thans vallen

aan iets, b. v. zij vielen aan het werk, zij vielen
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aan het plunderen enz. Aanvallen in dezen zin is

verouderd , doch de herinnering daarvan leeft nog voort

in eene bijzondere toepassing, t. w. als aanvallen,

waar sprake is van spijs of drank
,
gezegd wordt voor

zich met graagte aan het eten of drinken zetten

;

welke uitdrukking echter eene gewijzigde beteekenis

heeft aangenomen, door toespeling op het aanvallen in

den thans gewonen zin , en daarom bij dit laatste be-

handeld moet worden. Zie straks , onz. 2).

\aniu. Uit de afgeleide woorden aanvallig en aan-

val, eertijds voor bevalligheid gebezigd, blijkt, dat

aanvallen voorheen ook de beteekenis gehad heeft van

bevallen, behagen, die nu alleen nog in gewestelijke

spraak bekend is. Zie bij Aanvallig.
Thans echter is aanvallen uitsluitend in gebruik in

de opvatting van met geweld op iemand of iets aan-
/tomen, zoodat er bij de aanraking eene botsing ont-

staat. Verg. lat. irruere.

1. Onzijdig , met zijn.

1 ) Eigenlijk. Van menschen en dieren. Met geweld

en met vijandige oogmerken op iemand aankomen,
zich op hem storten, hem te lijf gaan; aantasten,

beginnen te bestrijden. ])e persoon, tegen wien de

aanval gericht is, wordt door het voorz. op aange-

wezen. || Op den vijand aanvallen, den strijd begin-

nen. Hij trok zijn sabel en zou op hem aangevallen

zijn. De getergde hond viel wucdend op hem aan. —
Toen de Alemannen . . . met zo fel eene woede op het

voetvolk aanvielen , dat enz., wagen. Vad. Hist. 1 , 238.

Biüuw . . . moest . . zijne marschrigting nemen on het

dorp St. Lambert, om van daar op Napoleon's reg-

lervleugel aan te vallen, knoop, Waterloo 71. Zij

rukken vooruit, zij vallen op de r'ranscbe kolonne
aan, 96. De kivrassiers , waarmede Milhaud ... op de

slaglinie des prinsen van Oranje aanviel, 101.

dus vielt ge als een verraader
Op Varus leger aan.

v. MERKEN , Germ. 270.

Mijn getal , te zwak ons erf te dekken

,

Js machtig, wel geleid, zijn heuvels om te trekken,
En aan te vallen waar geen vijand wordt verwacht.

BILD. '2, 894.

"Val aan, klim op, schiet toe, ruk in! 1 , 80.

Strijdt , zonen! strijdt, valt aan! dekt de aard' met Roomsche
[lijken

,

En wascht uw handen in hun bloed

!

HELMERS , Ntlg. Gcd. 1 , 100.

— In het krijgswezen wordt aanvallen ook in rui-

mere opvatting genomen en in 't algemeen gezegd van

het beginnen der vijandelijkheden , al geschiedt dit op
eeuigen afstand, b. v. door de eerste schoten te doen.

||
De ruiterij moet onophoudelijk op de achterhoede

aanvallen. Tromp viel op de voorhoede der Engelsche

vloot aan.

— Bij dichterlijke persoonsverbeelding ook met een

zakelijk subject, t. w. eene onaangename aandoening of

gewaarwording, die als een vijand wordt voorgesteld.

Ja, waar het zwaard u tegenblikt,

De honger grijnzend op u aanvalt, enz.

DA COSTA 3, 35.

2) Bij uitbreiding. Met eet- of drinkwaren als ob-

ject. Met volle graagte er op afgaan , ze lustig en

onbeschroomd aantasten, om er volop gebruik van te

maken. Oorspronkelijk slechts eene bijzondere toepas-

sing van de algemeene beteekenis van met ijver aan
den gang gaan , die aanvallen vroeger bezat ( zie

boven, xvude E., 2); doch gewijzigd door de schert-

sende toespeling op aanvallen in den zin van den strijd

beginnen, als 't ware om une pièce de résistance

te overweldigen; welke toespeling thans deze be-

te kenis van hel woord geheel beheersclit. || Komt,
jongens, het eten is klaar, valt aan! Men behoefde de
uitgehongerde]! niet te noodigen om te beginnen; zij

waren al aangevallen. — Lieden, die niet verder den-
ken dan het lieve domme vee, die . . . zo maar op
Gods goede gaven aanvallen , als de bok op de haver-

kist, Blank. 2, 76.

En , straks gezeten aan den disch

,

Viel 't gulzig tweetal moedig aan.

V. lennep, Poê't. 7, 207.

Het best van allen

Is, zelf up liet proviand maar aan te vallen.

Schoolm, .'m:

II. Bedrijvend , met hebben.

1 ) Eigenlijk. Met een persoon of dier als onderwerp
en een ander als voorwerp, iemand gewelddadig aantas-

ten , beginnen te strijden ; hetzij van nabij , hetzij op
eenigen afstand, b. v. door te vuren. Hetzelfde als

het onz. aanvallen op iemand, doch bedrijvend geno-
men en met het object in den 4den nv. ||

Iemand on-
verwachts, onverhoeds, verraderlijk, onstuimig, woe-
dend aanvallen. Den vijand m het front, in den rug,
in de flank, van ter zijde aanvallen. Die hond valt

alle voorbijgangers aan. De tijger viel den buffel aan.

—

Dat Hertog Godefrid zelf door de Friezen aangevallen

en op de viugt gejaagd was, wagen. I'ad. Hist. 2,
146. Na denkt Z. H., dat Spinola ons juist van een

anderen kant aan zal vallen, v. lennep, Bom. 2,
207. De linker- vleugel (werd) dien dag bij Villa-jMuriel

door den vijand aangevallen , bosscha , l,ev. v. W. II,

130. Die kolonne, van voren aangevallen door By-
landt's herzamelde bataillons, knoop, IVaterloo 'J6.

toen de Bl'it, stout op zijn overmagt,
In de afgeloopene eeuw ons aanviel onverwacht.

HELMERS, IloU. N. 88.

He knjgsliên vallen hier de kermende outerpapen,
En daar elkandi'en aan.

BILD. '2, 87(i.

Daar vallen hem op de enge liaan

Verraderlijk twee moorders aan.

lülofs, Gcd. 83.

— De persoon, dien men aanvalt, kan ook verte-

genwoordigd worden door de stelling, waarin hij wordt

aangetast, en die men tracht te veroveren. || Eene ves-

ting, eene schans, eene hoogte, een dorp aanvallen.

Zie ik dan nu geheel mijn legermacht
In optocht om de vesting aan te vallen.

TEN KATE 4 , '257.

— Het verl deelw. aangevallen wordt ook als znw.
gebezigd: de aangevallene, niet blootelijk echter ter

aanduiding van het oogenblikkelijke feit, dat de per-

soon een aanval te verduren heeft, maar veeleer als aan-

wijzing van den toestand, waarin hij daardoor gebracht

is, en van de blijvende verhouding, die daaruit voor

hem tegenover den aanvaller ontstaat, als zijnde hij

de partij , die genoodzaakt was zich met geweld te

verdedigen. || De aangevallene heeft geen schuld; hij

heeft zich moeten verweren.

Nog twintig om hem heen , van de eersten in 't bespringen

Zijn tliands die leeuwen niet, die hem naar 't leven dingen
Maar aangevallenen, wier arm zich 't lijf verweert.

BILD. '2, S7ö\

— Als krijgskundige term echter wordt niet de

aangevallene , maar de verdediger gezegd.

\miiii. Voorheen , met name in 't Mnl., werd

aanvallen niet als bedr., maar als onz. ww. gebezigd

en met den 3den nv. verbonden („hi viel den vianden

ane"). Sedert echter is de 3de nv. door den 4den

vervangen en aanvallen zoozeer als bedr. ww. opge-

vat , dat men niet alleen zegt : hij wordt aangevallen

,

maar zelfs van de aangevallenen spreekt. Buiten twijfel

vereischt het dan ook thans het hulpw. hebben, en
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degen in de hand aar.

ud bet tuuniui .

tallen op miu »ak dat

- Ai, waar het hrdendaairschc

taalgebruik

zelf-

Zoo "» ooit "at. ten • •nfrvallrn

<T« 3, «3

8) Overdracht-

persoon ik
v rerp. Iniu: '

wuonlm uf in geschrifte I-

men aanval doet.

|| Iemand ' aanvallen. Iemand

ni ter lilde aanvallen , ht* . en als tn 'I

i% Kucrden df

aan. Om
• allen. — I.

lerraaren daarin nrrJcu aanbevallen, Blank. '2,

twvfclaan,

dit ... alt.- altoos aanvallen. Leer. :) . 13.

Hj kasat Mama's zwak- valt hy aan (o', i.

Aij tolt baar aan Tan die

nc zaak ali voorwerp, t. w. van gezeg-

den , bewei

schriften enz Ze in

gebrt* -jke er

van Iraehten aan -telling aan-

vallen. 1»» bewei

lhi wist zicb op alle aangevallen punten te verdcdi-

gen. Dat boek, dat nu zoo hoon geroemd wordt, is

itewcldig aaogevu na voor al stel ik,

dat ii noch den Godsdienst , noch de zeden , n ch

de publiqoe ruit aantallen, BS1, Ik had

verwacht , dat ik de geheele plaat» door later'

gen zou aangevallen Tinden (
als onecht), OL1.L, Ond.

en Fkmnm .

i i
Mr i rene zaak al» onderwerp en een persoon

aU voorwerp Van gewaarwordingen , ervaringen enz.

Iemand overvallen, hevig; aandoen, aantast» •

Xnl. Wdb .op Ai 11.-' 1'rai,- « inigmeer

in gebroik, ofschoon het nw. aanval in deze opvat-

Jd 11 . -

gj, welke .try'liLT aandoeningen en wenschen my daar

aanvielen' teer. 2, 1">6. llat hy bewaard blyve voor

duixenderleie verzoekingen , die hem nu kunnen aan-

vallen, fi, 151.

1'aar valt de trwi ben aan, en breekt bun kracht.

/Waaier. I

•.,,>. wallen op , Aantallen (bedr.), Aantal-

len. — lie dne uitdrukkin-Tn hebben dit gemeen, dat

.ionen van vijandelijkheden beteekenen , on-

f zulks n.

»ehie>:' Jaarom niet synon. met aanranden

. die alljjd op onwettig jreweld

wnaen. Een itruikroover doet of randt den argcloozen

voorbijganger met misdadige oomnerken aan . in een

ira oorlog ii het geoorloofd den njand aan te

latten , kern of op Hem aan Ie tallen. — Aantallen

of en aantallen ondentellen, dat men in de

dellijke nabijheid van den vuand gekomen ii , wien men

all 't ware op I.-
' schillen

daarin van aanrollen ( bedr >, dat ook op zekeren af-

•tand, b. v. door besebieten , kan plaat* hebben, in

welken zin echter — althana in het -

aanvallen op gebruikt wordt Aantallen onderstelt

meestal vastberadenheid en bedaardheid . wie den vuand

aantast , meent van de overwinning, of althans van

van zijn dot

i van kracht, met bc/

iemand, waartoe men |

'

tallen (bedr.) i< , blijk :

nne , aanvalsmijn , aan

.

>one leven denkbeelden niet aan

verbonden, ook een dier valt iemand aan. I>aii echter

houdt iemand aantallen hem

aantallen en op hem aantal: r dan

het eerste, maar minder onbesuisd dan liet baal

óf wel het «telt alleen het brtnnneu van h' I

weid op den

men l- illen en de

uoodige versterk; i, dan taai

\

>i , on Ie uulko-

ien. \N aar twee in woede elkander

uittartcn, maar geen van beiden den ander wil aan-

tallen ( het cent geweld plegen ), daar ontstaat geeuc

vechtpartij.

Afl. Aantal, aanvallend, aantaller , aanvallig.

AANVALLEND , bnw. en btjw , e.m de ab-

solute beteekenu zonder

Jeelw. van Aantallen i

en bedr. 1 , doch gebezigd als uitdrukking ecner blij-

II mm. mdig

-aan en een stryd te b<-

altijd Ticerend of verdedigend

(defensief) Alleen in paalde

znw., naar gelang van welke zich de beteekenis min

diende oorlog, oorloe waarbij

men xelf de aanval is. de vijandelijkheden

Aanvallend gevecht , gevecht waarlij UK

iud afgaat en bem aanvalt of aantast. Aanval-

lende betveging , beweging der troepen, strekkende

om een aanval te beginnen. Aanvallende terugtcerking ,

beweging van troepen , die 1 aangevallen

-.i.en>lc om op hunne beurt als aanvallen

op te treden. Aanvallend u-apen , napen bestemd om
aan te vallen, ook Aanealsrapen gcheetcn: lie ald.

Aanvallend verbond, verbond --chen

twee of meer mogendhed' '
eenc

andere mogendheid eeni i

Aan-

vallend en verdedigend verbund , dergelijke on

, waarbij men zich verbindt elkander zoowel in

een aanvullenden als vexdedigenden oorlog bij te staan.

|| Onbekwaam tot aanvallende, maar geenszins tot

verwerende oorlogen, stijl, t»JBa:. 95. I*ic aanval-

beweging werd echter niet door het geluk bc-

r-t dan wanneer uV

Pmissen zullen verschenen zijn, zal bet kunnu

ken .... wat er tot cene aanvaliei.Jc b

tegen den aanvaller zal kannen verr

lat. v «' //.

HUw. (van wijze; Op zulk een

men zelf den vijand au;

Hing van verdedigend
,

rk gaan. De OOI

ian aanvallend m .

UUillou . . . aanv.,

sterken vuand, KatOOF,

Samenst. Aanvallendere

AANVALLENDERWIJZE

.

• IJS, bij»

beteekenu zonder trapp

bnw. Aanvallend en bet <ii» I
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2den nv. Hetzelfde als Aanvallend , wanneer dit als

bijw. genomen wordt. Op eene wijze, waarbij men
den vijand aanvalt, zelf de vijandelijkheden begint;
in tegenstelling van verdedigenderwijze. Zoowel van
een eigenlijk gevecht, als van een strijd met woord
of geschrift. || Aanvallenderwijze te werk gaan. —
Aanvallenderwijze optreden, bosscha, Lev. v. W.II,
207. Terstond besloot de Prins andermaal te beproeven
aanvallenderwijze den vijand tegen te houden , 295.
Daarna kom ik aanvallenderwijs terug op hetgeen V.
over de Souvereiniteit des Konings gezegd heeft, groen
v. pk., Versch. 153.

AANVALLER , znw. m., mv. -vollers en
-valleren. Van Aanvallen in de bet. onz. 1) en bcdr.

1 en 2, a). De persoon of de partij die aanvalt; degeen
die de vijandelijkheden begint; de beginner van eenen
strijd; meestal bepaaldelijk in tegenstelling van den
aangevallene, die door hem genoodzaakt wordt zich
te verdedigen.

|| Van binnen hieldt men zwaare molen-
steenen gereed , die men op de aanvallers van boven
neder ploffen liet, wagen. l'ad. Hist. 1, 107. De
degens zyn uitgeraakt, en de aanvaller is doodelyk
gekwetst, Leev. 5, 162. Wanneer de aanvallers voor
de geweerliniën moesten afhouden , bosscha , Lev. v.
W. II, 321. Mogten al enkele punten door de aan-
vallers vermeesterd worden, knoop, Waterloo 100.— In het krijgswezen ook in ruimere opvatting,
als benaming der partij die een aanvallenden oorlog
voert , ook zonder de gedachte aan een oogenblikkelijk
gevecht; in tegenstelling van den verdediger

|| Terwijl
de aanvaller op het ée'ne punt van het oorlogstooneel
offensief optreedt , . . . ( kan ) hij tevens op een ander
punt . . . defensief optreden , landolt 1 , 3.

AANVALLIG, bnw., -valliger -valligst. Van
Aanvallen in den zin van bevallen, aanstaan, beha-
gen: eene beteekenis, die het woord wel is waar in

de schrijftaal niet bezit, gelijk zij ook in de aanver-
wante talen niet bekend is, maar die toch werkelijk
bestaat, met name in het Noordhol], dialect, waar
men b. v. zegt: „ Dat hoedje valt me wel an, be-
valt me wel" ( Taalt. Mag. 4 , 365 ). Aanvallig komt
bij kil. in het geheel niet voor , bij plant, niet dan
in eene gansch verschillende beteekenis (zie straks de
Aanm.); doch men vindt het bij halma, die het met
bevallig gelijkstelt en door „ agréable , atrdiant , doux"
verklaart. Het woord moet echter ouder zijn , want
bij bredero treft men het znw. aanval aan, in den
zin van aanvalligheid:

Princes, wie sou uytspreecken
U deuchden of aanval?

Liedt-boeck 2, 80.

Dit aanval, de stam van aanvallen in den zin van
beoallen, getuigt dat het ww. reeds vroeg deze be-
teekenis had. Nevens aanval moest het dan ook weldra
het bnw. aanvallig doen ontstaan, gelijk uit bevallen
op dezelfde wijze bevallig ontstond.

Aanvallig is dus oorspr. datgene wat aanvalt, d. i.

bevalt
,
behaagt

, een aangenomen indruk maakt . Van-
daar de algemeene beteekenis van Bevallig , behaaglijk

,

bekoorlijk, liefelijk; van personen gezegd.

Hier sloeg de aenvallige (Venm) hare oogen heen en wéér.
Smits, Nag. Ged. 2, 11.

Ttetonvrend is Adeke , aanvallig is baar lach.

helmers, Holl. N. 103.

Liefde, geef mij toch een meisje,
.Schoon, aanvallig, lief en teer!

BELLAMY 194.

— Thans echter wordt het woord, zoo al niet
uitsluitend

, dan toch bij voorkeur van kinderen ge-
zegd.. Het staat nagenoeg met bevallig gelijk, doch ,

met dit onderscheid, dat het laatste meer het bezit
j

van liefelijke hoedanigheden te kennen geeft, terwh.1

bij aanvallig de indruk, dien zij op een ander maken,
op den voorgrond staat. Een bevallig kind kan ons
koud laten; een aanvallig kind trekt ons onweerstaan-
baar tot zich.

|| De kleine maakte voor Myn Heer
een lief complimentje, maar zy was Mevrouw in de
armen geloopen , met al het aanvallige van een kind

,

dat eene geliefde persoon wederziet, Leev. 1 , 77.

Dus sprekend strekt liy d'arm naar 't lief aanvallig wicht.

B1LD. 2, 448.

Dit, dit wichtjen, zoo aanvallig, in wiens hemelvollen lach
't Oudrenhart deze aard verdwijnen , en een Eden open zag

!

10, 449.

(Het) lief aanvallig kind, dat in het meigroen speelt.

lülofs, Ged. 25.

Twee wichtjens liet zy na, twee meisjens, rozenknopjens
üp leliestengels , twee aanvallige englenkopjens.

DE GÉNESTET, L. d. E. 229,

— In dezelfde opvatting is het woord bedoeld bij

beets , als hij , verschillende liefelijke bloemen aan-
sprekende, o. a. bij persoonsverbeelding zegt;

Aanvallig Klokjen' .

Bedeesd Penseetjen

!

h'ttrenbl. 60.

I.'in in. Naar eene andere opvatting van aanvallen

,

!
en wel de thans alleen gebruikelijke, had aanvallig

' voorheen ook eene geheele verschillende beteekenis,
die bij plant, vermeld staat: „Aenvallich, enva-
hissant

, assai/lant; invadens , insultans, assiliens."

Nog heden leeft de herinnering aan die beteekenis
voort o. a. m de Graafschap Zutfen, waar men aan-
vallig van kinderen zegt, die iemand als 't ware tel-

kens op 't lijf vallen, dus voor zich opdringend, zich
indringend, vrijpostig, als b. v. : ., Foei.' je moet niet

zoo aanvallig wezen." Uit de opgave van plant.
laat zich ook de uitdrukking aanvallig wéér voor
streng koud verklaren, in Taalk. Mag. 4, 672 ver-
meld als in Groningen gebruikelijk. Het is eene koude
die u plotseling op 't lijf valt, u aangrijpt of aanpakt.
En hiertoe behoort ook het hd. anfüllig voor be-

smettelijk (grimm, D. Wtb. 1, 324). Eene besmet-
telijke ziekte valt iemaud onverwachts op 't lijf, grijpt

hem onverhoeds aan.

Syn. Zie Bekoorlijk.
Afl. Aanvalligheid.

AANVALLIGHEID, znw. n., mv. -heden.
Van Aanvallig.

1) Abstract, zonder mv. De hoedanigheid van aan-
vallig in het algemeen. Bekoorlijke bevalligheid, aan-
minnigheid

; van kinderen of van meisjes en jeugdige
vrouwen. || Onze kleine Jetje was niets dan aanval-
ligheid en vreugd, Leev. 1, 76.

Wie is 't? het schijnt een maagd, op wier verbleekt gelaat
Aanvalligheid te lezen staat.

Lt'LOPS , Ged. 63.

2) Concreet, mv. -heden.

a) Iets dat aanvallig is; bevallige en bekoorlijke

hoedanigheid.

't Eenvoudigh lantgewaat zet hare aanvalligheên
Meer schoonte en luister by.

hoogvliet , Abr. 72.

De schoone Armide , op haar aanvalligheden

,

Haar jeugd en rang en geestesgaven trotsch.

TEN KATE 4, 81.

b ) Bij dichterlijke persoonsverbeelding. Aanvalliga

persoon ; bekoorlijke , aanminnige schoone.

Hierop nadert haer een stoet

Van ptiikschoone aenvalligheden.

Smits , Nog. Ged. 2 , 85.

— Bij helmers zeer gepast als benaming der

Gratiën.
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Thiini eaal d*1 dartle rei dpr zachte Aanvalligheden

,

v*n Cvthcrr verzeld , op 'l Mot-uend land ten dan*.

Gtd. 1 , l»7.

AANVALSFRONT , znw. onz., mv. -fron-

ten. Uit Aanval in de bet. I) en Front (zie ald.).

In de krijgsk. Het front eener belegerde vesting,

tegen hetwelk de hoofdaanval van den belegeraar ge-

richt is of gericht zal worden. | In den regel wordt

de keuze van het aanvalsfront reeda vóór de bcrcn-

ning .. bepaald, landolt 2, 318.

AANVALSKOLONNE , mw. vr , mv.

kolonnen en -kolonnes. Uit Aanval in de bet. I ) en

Kolonne. In de krijgsk Kolonne, gevormd en be-

stemd om den vijand aan te vallen. || De regter-

vleugel ... tot aanvals-kolonnen en reserven gevormd

,

bosscha, L. v. W. Il, 110. Het ia duidelijk, dat

de aanvaUkolonue grond wint , 324.

Knoop (Waterloo BB , 112 enz 1 schrijft aanval-

kolonnes , doch elders (94) aanvalskolonne. In ver-

band met de overige samenstellingen met aanval, die

alle de s aannemen, verdient zeker aanvalskolonne

de voorkeur. Het meerv. op n en dat op s laten zich

beide verdedigen , naarmate men het woord als geheel

inheemsch geworden beschouwt , of aan den Kranschen

oorsprong blijft denken. Kolonnen schijnt echter bij

krijgskundige schrijvers de meest gewone vorm te zijn

:

zoo o. a. steeds bij lanhoi.i 1 , 315—318.

AANVALSKREET , mw. m., mv. -kreten.

lit Aanval in de bet. I i en Kreet, krijgsgeschreeuw,

door de aanvallers bij het naderen en aanvallen aan-

geheven. || Verdoofd door een algemeenen aanvals-

kreet, bosscha, L. v. W. II, 70.

Anderen schrijven aanvalkreet , zonder s, hetgeen

echter niet te verkiezen is: zie het aangemerkte in

het vorige art.

Ik hoorde d'aanvalkreet , het klinken der trompetten.

lulofs, Gtd. 3.

Weer sloeg de trom, en de aanvalkreten stegen
Van allen kant , uit bosch en heuveltop.

TH. v. BTSWYCK 184 (I.

AANVALSMIJN , znw. vr., mv. -mijnen.

Vit Aanval in de bet. I) en Mijn. In de krijgsk.

Mijn, door de belegeraars gegraven om de vesting-

werken der verdedigers te vernielen. || Men bracht

verscheidene aanvalsmijnen tot vernieling der werken
in gereedheid.

AANVALSPLAN , znw. onz., mv. -plannen.

t'it Aanval in de bet. I) en Plan. In de krijgsk.

Vooraf beraamd plan van de wijze, waarop men bij

een aanval op den vijand, op eene vesting, eene ver-

schansing enz., zal te werk gaan. || Eene niet bere-

kende vertraging . . . geschikt om stoornis te brengen
in een vooraf beraamd aanvalsplan, bosscha, Lev.

e W. II, 164. De verijdeling van Sonlts aanvals-

plan, 185. Het aanvalsplan van Napoleon is het beste

dat men zich voorstellen kan, knoop, Waterloo 91.

AANVALSPTJNT , znw. onz., mv. -punten.

lit Aanval in de bet. I) en Punt. In de krijgsk.

Het punt der vijandelijke frontlijn, waartegen de aan-

valler zijnen aanval richt. || Men moet allereerst het

aanvalspunt uitkiezen, landolt 2, 70. Die deelen

van het vijandelijke front, die hij niet tot aanvals-

pnnten kiest, 1 , 206.

A.ANVALSSEIN , znw. onz, mv. -seinen.

Uit Aanval in de bet. I) en Sein. Het sein of teeken

tot den aanval; hetzelfde als Aanvalsteeken (zie bet

volgende art.), doch dit laat-te is de meer gewone
uitdrukking.

De zeeman , wlen het aanvalsein

Lulddondrpnd dreunt in de oohmi.

v. LB5KBP, Port. 7, '199.

De spelling aanvaUtein , met dubbele i, it het best

in overeenstemming met aanvalsteeken en de verdere

samenstellingen met aanval. Verg. het aangemerkte bij

Aanvalskulon.nl.

AANVALSTEEKEN, znw. onz., mv. -tee-

kens. Uit Aanval in de bet. I) en Teeken. Het hoor-

bare of zichtbare tceken tot den aanval; het sein

waardoor aan de troepen het bevel wordt gegeven om
den aanval te beginnen, bestaande in een schot, een

opstijgenden vuurpijl, trommelslag, trompetgeschal of

iets dergelijks. Verg. het vorige art.

Daar schalt op eens het aanvalsteeken rond

!

TP.>' KATE 4, 250.

AANVALSVELDTOCHT, znw. m., mv.
veldtochten. Uit Aanval in de bet. I) en Veldtocht.

In de krijgsk. Een veldtocht , waarin men als aanvaller

optreedt ; waarin men te veld trekt , om den vijand

te gaan aantasten. || De noodzakelijkheid van een

nieuwen aanvalsveldtogt scheen meer dan eens nabjj

te zijn, bosscha, Lev. v. W. II, 578.

AANVALSVERTOONING, znw vr.,

mv. -vertooningen. Uit Aanval in de bet. I) en Ver-

tooning. In de krijgsk. Eene beweging der troepen

,

naardoor men den schijn geeft alsof men op een zeker

punt wilde acnvallen , om daardoor de aandacht van

den vijand af te leiden van het punt , waartegen men

j

werkelijk den aanval wil richten. Ook Looze aanval

en Schijnaanval genoemd. || Hoe sterk de magt was,

welke hij tegen zich over had , ... of zij een hoofd-

aanval beoogde of misleiding door eene aanvalsvertoo-

|
ning, enz., eosscha, Lev. v. IV. II, 285.

AANVALSWAPEN, znw. onz., mv. -wape-

nen en -wapens. Uit Aanval in de bet. 1) en Wapen.

In de krijgsk. Wapen tot aanvallen bestemd; meer

gewoonlijk Aanvallend wapen geheeten. || Een pistool

is een aanvalswapen. Het bajonetgeweer is zoowel een

verdedigings- als een aanvalswapen.

AANVALSWERK, znw. onz., meest in het

mv. -werken. Uit Aanval in de bet. I) en Werk. In

de krijgsk. Een werk , t. w. eene loopgraaf, ver-

schansing, batterij enz., aangelegd ten behoeve van

een geregelden aanval op eene belegerde vesting. || Het

rotsachtig terrein rondom de vesting maakte het aan-

leggen van aanviilswerken bijna onmogelijk.

AANVALSWIJZE, ook AANVALswus.znw.
vr., mv. -wijzen. Uit Aanval in de bet. I) en Wijze

of Wijt. In de krijgsk. De wijze, waarop men bij een

aanval te werk gaat. || Als de goede toestand der

werken , de sterkte enz. der bezetting , . . het niet

vergunnen eene der genoemde aanvalswijzen . . . aan te

wenden, landolt 2, 314.

AANVANG, znw. m.; het mv. niet in ge-

bruik, evenmin als van het gelijkbeteekenende begin.

Van Aanvangen. Hd. anfang.

Voorheen gold aanvang in verschillende opvattin-

gen , alle afgeleid van de oorspr. beteekenis van aanvan-

gen, dat eigenlijk aanvatten, aantasten is. Met name
werd het gebezigd voor het aantasten of aanhouden

van personen , en voor het aantasten , aanvaarden of

in bezit nemen van goederen. Zie Mnl. Wdb. op

Aenvanc, 1 en 2). In den laatstgenoemden zin,

waarin het woord het mv. aanvangen toeliet, vindt

men het nog gebruikt bij de groot, Inl. B. II, $7:
. Want den aenrang van eenighe goederen voor 't

Hoff van Zuid-Holland zijnde geschied ende geleden

sonder weder-seggen , daer op volgende een rustig

bezit van jaer ende dag, wierd gehouden genoegzacm

om alle aentael te dooiden, sulcx dat de Graven van

Holland . . . nodig hebben ghevonden daer inne te

voorsien , dat sodanighe aenvangen haer niet hinderlick

en souden zijn."

Tbans echter is aanvang alleen in gebruik in de-
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zelfde opvatting, waarin ook het \vw. aanvangen

uitsluitend genomen wordt, t. w. in die van het aan-

vatten of beginnen eener handeling : ecne beteekenis

,

die trouwens ook in 't Mnl. reeds bekend was. Verg.

Mnl. Wdb. op Aenvanc, 3).

) Van tijdruimten en van toestanden of werkingen in

den tijd. Het aanvangen of beginnen, het begin; met

welk laatste woord, voor zoover het van den tijd ge-

zegd wordt, aanvang in beteekenis geheel gelijkstaat,

ofschoon het minder alledaagsch is dan begin. || De
toe-rustingh en den oen-vanck is de helft van 't heele

wcrck, de jsrune, Banlc. 1 , 134. Alle zaken ... in

dit ondermaansche leven hebben ... een' aanvang,

midden en besluit, welk laatste zich weder ongemerkt

aan een' nieuwen aanvang verbindt, fokke, Verz. W.

10, 361. Dat hij in den aanvang verzuimd had, dit

feit behoorlijk te straffen, stijl, Opk. 55. Omtrent

den aanvang der dertiende eeuw , 33. In den aanvang

van deze verhandeling, 346. De aanvang eener rede-

voering, v. d. palm, Red. 1, 54. Bij den aanvang

zijner regering, 1, 5. Met den aanvang der lente,

Gedenkschr. 29. Reeds van den aanvang af, stijl,

Opk. 77; v. lennep, K. Zev. 3, 49.

Bij 's werelds aanvang sprak Uw mond

;

Het licht zij daar ! en 't was terstond.

v. alphen 2, 136.

De dood is de aanvang van uw leven.

Vr. K. w. BILD. 2, 293.

En 's dichters heldenzang bleef in den aanvang steken.

BILD. 2, 137.

't Is Rijp, zijn makker zelf — bij d'aanvang van den togt

Gesmeten op dit strand.

tollens 5, 131.

Vooral in de uitdrukkingen:
— Een aanvang maken {met iets), een begin ma-

ken, beginnen (te doen). || Men heeft reeds met de

voorbereidende werkzaamheden een aanvang gemaakt. —
Zou het wel kwaad zyn, dat Everards al vast een

aanvang maakte met voor u alle daag eenige paginaas

in het Martelaarsboek .. te leezen? Leev. 4, 349.

Wij zullen een aanvang maken met het verhaal der ver-

richtingen onzer zeemacht, v. lennep, Gesch. 8, 3.

— Een aanvang nemen, bij dichters ook Aanvang

nemen, aanvangen, beginnen (te geschieden). || Onze

vriendschap , die met onze eerste jeugd haaren
(
thans

eenen) aanvang nam, Wüdsch. 1, 6. Dat de open-

bare bijeenkomst niet voor het volgende jaar eenen

aanvang nemen kon , stijl , Opk. 300. Weldra sloeg

de Voorzitter met zijn hamer, ten teeken dat de

plechtigheid een aanvang nam, v. lennep, K. Zev.

2, 227.

Toen vingen cythers aan en veëlen

Op meer versnelden toon te spelen

,

Terwijl de dans een aanvang nam.
V. LBNNEP , Poê't. 4 , 134.

En 't voorspel van den kamp, die aanvang neemt, is daar.

TOLLBNS 6 , 19.

t.iniii. Daar aanvang, evenals aanvangen, uit-

sluitend gebezigd wordt van den tijd en hetgeen in

den tijd voorvalt, maar niet op voorwerpen in de

ruitnte wordt toegepast, verdient het voorbeeld van

helmers, althans in prozastijl, geene navolging, als

hij, op de ruimte ziende, schrijft:

" De grenzen van 't Heelal in d'afgrond van het donker,

Waar 't Niet een aanvang neemt.
Nag. Geel. 1, 58.

Verg. het aangemerkte bij Aanvangspunt.
Syn. Zie bij Beginnen.
%fl. en Samenst. Aanvankelijk; Aanvangspunt.

*AANVA!NGELiING. Zie de Aanm. bij Aan-

AANVANGEN , bedr. en onz. st. ww. der

7 de kl., met hebben en zijn, thans alleen scheidbaar

vervoegd : vangt aan , ving aan , heeft en is aangevan-

gen; voorheen ook onscheidbaar: aanvangt, aanving

(zie de straks aang. plaatsen uit hooft en vondel,
en verder huygens 2, 395, enz.). Uit Vangen en het

bijw. Aan in den zin van aanraking (34, a). lid.

anfangen. Vangen staat hier in de oude en oorspr.

beteekenis van vatten, grijpen: zie Mnl. Wdb. op

Vangen en Vaen. Aanvangen is dus zooveel als aan-

vatten, aangrijpen, aantasten, en werd oudtijds wer-

kelijk in die beteekenis gebruikt , niet alleen in eigenlijke

opvatting, maar ook in overdrachtelijke toepassing op

het aantasten , zoowel van personen , die men vat om
ze in verzekerde bewaring te nemen , als van goederen

,

waaraan men de hand slaat om zich als eigenaar te doen

gelden (manum injicere). Zie Mnl. Wdb. op Aenvangen
en Aenvaen (1, 2 en 3). In den laatstgenoemden

zin vindt men het woord nog gebruikt bij de groot,
Inl B. II

, § 2 : „ Zoo lang niemand anders de zaeck

lichamelick heeft aengevangen (aanvaard)." Thans

echter is het object van aanvangen (als bedr. ww.)
altijd eene handeling, die men aanvat, aanpakt, ter

hand neemt, waaruit van zelf de beteekenis van on-

dernemen, beginnen voortvloeit: eene opvatting, die

trouwens ook in 't Mnl. reeds bekend was (verg. het

vervolg der zoo even aang. art. van Mnl. Wdb.).

I. Bedrijvend , met hebben.

Met een persoon als onderwerp en eene zaak als

voorwerp, t. w. eene handeling, een werk, eene be-

zigheid. Ze aanvatten, ter hand nemen, beginnen te

doen , met het doel om ze ten einde te brengen. Verg.

lat. incipere , suscipere , fr. entreprendre enz., die alle

op dezelfde overdracht berusten.

1 ) Iets beginnen , in het vertrouwen dat men het

ten uitvoer zal brengen. Altijd in een min of meer

deftigen stijl. Het object wordt aangeduid óf door een

abstract znw. of voornw., of door de onbepaalde wijs

van een ww. met te; 6f wel het kan verzwegen wor-

den, wanneer het als bekend ondersteld wordt of uit

den samenhang blijkt.

a) Met eeu znw. of voornw. als object. || Iets

aanvangen. Een gesprek, een onderhoud, eene onder-

neming, eene rede, eene redevoering, eenen strijd

aanvangen. — Dat ik . . . besloten heb hem . . . naar

Leiden te zenden, om daar zyne hier aangevangen

studie te vervolgen, Leev. 1, 41. De zedige, be-

scheiden Welsprekendheid (als persoon gedacht), die

met schroom hare rede aanvangt, v. d. palm, Red.

1, 37. Wanneer wij beschouwen, in welk een staat . . .

de mensch . . . zijnen levensloop aanvangt, 1 , 128. Er

werd tijd vereischt ... om eene ernstige onderneming

tegen Holland toe te bereiden en aan te vangen, Ge-

denkschr. 29. Een geest van kristelijke liefde had

mij het werk doen aanvangen, v. lennep, K. Zev.

1, 157.

Na deeze bede geeft hy d'ofi'erkelk weerom
j

En vangt den omgang aan.

v. merken , Germ. 240.

"Welaan! voor Haarlems Hout den lofzang aangevangen!

helhebs, Nag. Ged. I, 37.

Haast zal de onkuische dans . . . Uw oog reeds vangt haar aan.

bild. 2 , 355.

De Arts heeft de wijde mouwen opgetrokken,

De heup omgord, en vangt zijn arbeid aan.

TEN KATE 4, '268.

— Met een object , dat eene vreemde of dwaze

handeling te kennen geeft, of met het vraagwoord

wat, als uitdrukking van bevreemding, wordt aanvan-

gen eigenaardig gebezigd, wanneer men wil aanduiden,
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dat het beginnen van zóó iets bij anderun verbazing

of afkeuring wekt. || Wat voor dwaasheid vangt hij

HU aan? Welke malle kunsten gaat zij uu aanvangen?

Wat vangt ge nu aan? — Laat n dit bcweegen, om
voortaan zulke kuuren niet weer aan te vangen

,

Leev I , 890.
— Vergezeld van het bijw. hoe, ziet aanvangen

meer bepaald op het inrichten of aanleggen van eene

handeling, die men wil beginnen. Hoe dit aan te

vangen? op welke wijze er een begin mede te maken?

hoc het aan te leggen? || In verscheiden weeken heb

ik niet geschreeven. Ik wist niet hoe het aan te van-

gen, Leev. 1, 13. Menschen, die hun verlangen te

kennen geven , om iets nuttigs tut stand te brengen

,

en niet weten , hoe zij het zullen aanvangen , v. d. palm ,

Sal. 1, 145. Om te overleggen, op welk eene wijze

Lijnslager het nu aauvangen zou, . . . om zijne ge-

liefde Maria een bezoek te geven , LOOSJES , Lijnsl.

2, 222.— Aa iim. Wanneer het voorwerp van aanvangen

een znw. is , dan kan dit uit den aard der zaak slechts

eene handeling beteekenen , niet de ontkenning eener

handeling. Men kan wel het oorlogen — of een oorlog—
aanvangen , maar niet een vrede. Geene uavolging

verdient derhalve hooft, als hij schrijft: „ Voorts . .

aanving hy ze (de vreede) met belooning vanderocm-
baarstc diensten", llenr. d. Gr. 124.

b) Met eene onbepaalde wijs, vergezeld van te.

|| Aanvangen te lezen, te schrijven, te zingen. Hij

ving te zeven uren aan te spreken.

Wcl-aan, myn Zang-goddin, 't is tijd dat wy aenvangen
Te stellen op 't Toneel, al zijn wy plomp en grof,

Het droevigh Treurspel van 't Parisiaansche Hof.

VONDEL 1 , 28.

hy van des hoecksteens midden
Stcroogheude hemelwaert aldus aenvanght te bidden.

2, 102.

Ziet! het vierde eener eeuw heeft zijn stonden doorvlogen,

Siuts ik aanving myn haud aan de cither te slaan

!

DA COSTA 2, 382.

— Bij persoonsverbeelding kan het onderwerp ook

eene zaak zijn, die als zelf handelende wordt voorge-

steld. In prozastijl echter pleegt men, van zaken

spiekende , niet aanvangen , maar beginnen te zeggen.

Op den toon van uw Vondel , uws Bilderdijks stem

,

Ving de snaar weder aan van vervoering te beven.

DA COSTA 2, 381.

Zie ook de plaats uit v. lennep, Poet. 4, 134,

aang. bij Aanvang (onder Aanvang nemen).

c) Met verzwijging van het object, en dus schijn-

baar ouz. ; in welk geval de nadruk geheel op aanvangen

valt en dit tegenover eindigen staat. || Zal hij haast

aanvangen? — Doch naauwelijks had Cicero aange-

vangen (te spreken), of de . . . sierlijkheid zijner re-

deneu deed cenc zigtbare uitwerking op Cezar, v. u.

palm, Red. 2, 15.

Ik voel mijn onmagt ! ach
:
ik weet niet aan te vangen!

HELMERS, Holl. iV. 153.

— Bij dichters beteekent aanvangen, zoo absoluut

gebezigd, veelal bepaaldelijk beginnen te spreien; zóó

namelijk dat dan onmiddellijk de eigeu woorden van

den spreker volgen.

Hy sterkte zich het hart, en laafde 't, en ving aan:

><Thands zal ik van myn komst u de oorzaak doen verstaan."

BILD. 2, 311.

«Elpine!" (vangt hv aan) - onlfang my als uw' gade!"

2, 35B.

Spreek," vangt de leeraar aan, die minzaam nader treedt.

TOLLENS fl, 111.

. Wel !" ving op nieuw de Hertog aan , . .

.

"Gij hoort, dat" enz.

v. lennep, Poet. 4, 115.

2) Iets beginnen, doch met twijfel of het gelukken

zal; beproeven, pogeu te doen. In gemeenzamen stijl,

meest in rechtstreeksche of afhankelijke vragen, met

wat als object, of met woorden als niets, weinig enz.

|| Wat moet ik nu aanvangen? Hij weet niet, wat

hij zal aanvangen. In dezen nood wist hij niets aan

te vangen. — Mijn hemel, Henry! wat zullen wij

dan aanvangen, wanneer gij uw betrekking ten Hove

verliest? v. lennep, Som. 7, 13.

Wanhopig roept Elizaas stem

:

Wat vangt nu Isrel aan ?

bbets , N. Ged. 89.

— Gaat aanvangen in deze beteekenis vergezeld

van het voorz. met, gevolgd door de benaming van

een persuon of eene zaak , dan laat het eene tweeledige

opvatting toe:

a ) Wat aan te vangen met iets of iemand ? wat

er mede te doen? hoe er gebruik van te maken? welk

nut er van te trekken? || 't Zyn kabinetstukjes, men
wordt niet moede van ze aan te zien . . . Maar wat

kan men er deegs mee aanvangen ? Leev. 7 , 154.

Wat kan men met een zottin en dat nog eene modepop

aanvangen? 1, 230. Onze Nigt, de dichteresse; wel,

wat is daarmede aan te vangen? 6, 50. Wat kon ik

aanvangen met een man, die . . . geen verstand hadt?

Burg. 175.

b) Wat aan Ie vangen met iemand? wat met hem te

doen? hoe hem te behandelen? of wel: voor welk be-

roep, voor welke bezigheid hem te bestemmen? ||
Wat

moet hij met zoo'n slechten jongen aanvangen? —
Geef my raad: wat moet ik met myn zoon aanvan-

gen? Blank. 1 , 93. Helder hield nog al van hem. . .,

maar gaf hem op ; hy kon . . . met zulk een laf beu-

zelaar niets aanvangen, Leev. 2, 143. Laten wij

liever eens bepraten , wat wij met onze ongelukkige

gast zullen aanvangen, loosjes, Lijnsl. 3, 148.

Velasco opperde nu wederom de vraag, wat er met

zijn zoogenaamden neef moest worden aangevangen,

v. LEN'NEr, Bom. 2, 179.

II. Onzijdig, met zijn.

Van tijdruimten en van toestanden of werkingen in

den tijd. Beginnen te bestaan of te geschieden; als 't

ware het bestaan aanvatten en ter hand nemen. Alleen

in deftigen stijl. || De winter nas reeds aangevangen,

v. D. palm, Gedenkschr. 28. Zij (Nederlands her-

stelling) ving aan, zonder te weten waar zij eindigen

zou , 32. „ En nu ," vervolgde Bol , „ kunuen_ wij de

ouverture doen aanvangeu," V. lennep, K. Zev.

1, 32.

Nu zijn wij met Hem opgestaan,

Nu vangt het nieuwe leven aan.

Ev. Gez. 139, J.

l)i- vehaduw viel op de aard, de donkre nacht ving aan

BILD. 2, 323.

't Vangt aan , het kloek bedrijf, waar 't nakroost van zal spreken.

TOLLENS 5, 101.

De bange togt ving aan.

't Jaer vier-en-dertig vangt nu aen

En lacht ons vriendlijk toe.

NOLET DE BR., Dkhtl. 120.

Als het avondt aan den hemel,

Vangt een heilig feestuur aan.

TEN KATE 7, 26.

Aanni. Het verdient opgemerkt te worden, dat

aanvangen uitsluitend gebezigd wordt van tijden en

van hetgeen in den lijd voorvalt, niet van ruimten

en voorwerpen in de ruimte. Verg. de Aanm. bij

Aanvang.
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— Voorheen werd aanvangen, ook als onz. *».,
met het hulpw. hebben verhouden, waarvoor sedert

echter te recht lijn in de plaats is getreden. || De
plage heeft aengevangeD ,

— hadde aengevangen , Num.
16, 46 en 47.

Alleen wanneer aanvangen de beteekenis heeft van

beginnen te doen, en dus als bedr. ww. staat, eischt

het hebben als hulpw. || Ga voort, gelijk gij hebt

aangevangen.

Syn. Zie Beginnen.
Afl. Aanvang, Aanvanger.

AANVANGEE , znw. m., mv. -vangers. Van
Aanvangen. Hd. anfanger.

1 ) In het algemeen. Degeen die aanvangt , die een

aanvang , een begin met iets maakt. Alleen in de

kerkelijke spreekwijs: || God is de aanvanger en vol-

einder des geloofs , weil.

2) In het bijzonder.

o) Degeen die een strijd, twist enz. aanvangt of

begint; de aanlegger, aanstichter. || De aanvanger

van een twist, eene oneenigheid enz. Het is zijne

schuld: hij is de aanvanger geweest. — De hoofden

en aanvangers der rebellie, v. D. palm, Sal. 5, 96.

b) In de glasblazerij. De persoon, die bij het glas-

blazen het eerste werk verricht, door het glas met

de blaaspijp uit den smeltkroes te scheppen en op te

blazen. || De aanvanger gaf het glas niet bijtijds aan

den afwerker over. Het opblazen van hol glas door

den aanvanger vereischt een sterk gestel.

Aanm. Het gebruik van aanvanger , bij weiland
en anderen vermeld, voor een nog onbedrevene, die

zich oefent in de beginselen van eene wetenschap,

kunst of bedrijf, \i met ons taaieigen in strijd en als

een germanisme te beschouwen. In dien zin zeggen

wij beginner of eerstbeginnende. Ons aanvangen , min-

der ruim dan hd. anfangen ,
geeft (in de beteekenis

bedr. 1), die hier alleen te pas komt) bepaaldelijk te

kennen, dat men iets met bewustzijn begint, in het

vertrouwen of althans in de hoop van het te kunnen

volbrengen. Het past dus niet bij een ongeoefende,

die begint, beproeft enz., maar niet aanvangt, omdat

hij nog geen denkbeeld heeft van het einde dat hij

bereiken moet. Om dezelfde reden verdient ook het door

B1LD. (14, 62) in gelijken zin gesmede aanvangeling

geene aanbeveling.

AANVANGSPUNT , znw. onz., mv. -punten.

Uit Aanvang en Punt. Het punt in den tijd , waarop

het bestaan of geschieden van iets een aanvang neemt.

|| De uitvinding der boekdrukkunst was het aanvangs-

punt van een nieuw tijdperk in de geschiedenis der

beschaving. — De Koninklijke loopbaan, die de be-

stemming zijns levens was, doch waarvan het aan-

vangspunt in een onzeker verschiet gebleven is tot op

het oogenblik dat het daar was, bosscha, Lev. v.

W. II, 610.
— In onzen tijd heeft men , blijkbaar in navolging

van hd. anfangspunkt, het woord ook op de ruimte

toegepast en het genomen van het punt, waar iets

stoffelijks begint. Zoo spreekt men b. v. van het aan-

vangspunt van een spoorweg , van een kanaal enz.

Deze toepassing moge door het gebruik geijkt zijn,

zij strookt echter niet met de gewone opvatting van

aanvang en aanvangen, die in onze taal uitsluitend

van den tijd worden gebezigd. Zie de Aanm. bij Aan-

vang en die bij Aanvangen (aan 't slot).

AANVANKELIJK, bnw. en bijw., om de

absolute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Van Aan-

vang met het achterv. -lijk, waardoor de regelmatige

overgang van g tot k bewerkt werd. De spelling aan-

vanglijk en aanvangelijk , bij vroegere schrijvers iu

zwang, is geheel in strijd met de gewone natuurlijke

uitspraak. Hd. anfanglich.

1) Bnw. Den aanvang of het begin uitmakende

van eene handeling , eene werking of een toestand

,

die eenigen duur of herhaling onderstelt; het eerste

in eene opvolgende reeks ; meestal in tegenstelling van

hetgeen later gevolgd is of volgen zal. || Ofschoon

zijne aanvankelijke pogingen mislukt zijn , laat hij den

moed niet zinken. — Ik zal gelukkig zijn met den

aanvangelijken buit, en in de hoop van weldra in

den vollen oogst in te gann, Wildsch. 3, 260. De
aanvankelijke onzekerheid, wat dat onheilspellend ge-

luid beteekent, knoop, Waterloo 36.

— Aanvankelijk onderwijs , onderwijs in de eerste

en noodzakelijkste kundigheden , de eerste trap van

het lager onderwijs.

— In de natuur- en werktuigkunde. Aanvankelijke

snelheid, in 't algemeen: de snelheid van een lichaam

bij het begin der beweging , in de onderstelling dat

zij later toe- of afneemt. || De aanvankelijke snelheid

van een vallend lichaam is gering.

— In de krijgskunde, in 't bijzonder. Aanvanke-

lijke snelheid, de afstand, dien een projectiel in ééne

secunde zou afleggen , indien het gedurende dien tijd

gelijkmatig kon voortgaan met de snelheid, verkregen

op het oogenblik van het verlaten der monding. || De
aanvankelijke snelheid bedraagt bij een infanteriegeweer

nagenoeg 500 el.

2) BQw. (van tijd). — a) Voor zooveel den

aanvang, het begin betreft; t. w. wanneer het vervolg

nog onzeker is en later zal moeten blijken. ||
Aanvan-

kelijk is hij met zijne betrekking zeer tevreden. Hij

past aanvankelijk goed op. — Ik geniet hier aan-

vangelyk die rust, welke my zo lang ontvlood, Leev.

5, 287.

b) In den aanvang, in het begin; in tegenstelling

van het reeds gebleken vervolg. || De hertog doet

zijne troepen teruggaan; aanvankelijk geschiedt dit in

orde; maar toen enz., knoop, Waterloo 53. De Brit-

sche bevelhebber had aanvankelijk dien regel gevolgd . . .

,

maar in de hitte van het gevecht enz., 97.

AANVAREN, onz. en bedr. st. ww. der 4de

kl., met zijn en hebben: voer aan, is en heeft aan-

gevaren. Uit Varen en het bijw. Aan in verschillende

opvattingen.

I, Onzijdig . met zijn en hebben.

1 ) Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). Hulpw. zijn.

a) Van een vaartuig of de personen, die er zich

in bevinden. Varen in de richting naar een voorwerp.

|| Op iets aanvaren. Op een baken, een vuur, een

toren, een schip aanvaren. Zij voeren recht op bet

vuur van Ameland aan. Het schip dat op hen aan-

voer, kwam hun verdacht voor.

b) Van personen. Zich varende ergens heen bege-

ven, om daar aan wal te stappen en slechts kort te

vertoeven; meestal in het voorbijvaren. Verg. Aan-

gaan (onz. A, I, 2), Aanloopen (onz. I, 1, b) enz.

|| Aan eene herberg, aan een dorp aanvaren, t» de

nabijheid aanleggen om zich daarheen te begeven.

Bij iemand aanvaren, in de nabijheid van zijne wo-

ning of zijn verblijf aanleggen, om hem te gaan

spreken of hem een kort bezoek ie brengen. Zij varen

zeker aan alle heilige huisjes aan. Zij kwamen wat

laat , doordien zij bij een vriend waren aangevaren.

2 ) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Hulpw. zijn. Van vaartuigen en personen.

Varende aankomen, het doel der vaart bereiken. Bij

halma : „ Aanvaaren, aan land vaaren; aborder en

quelque lieu." || Wat menschen, inboorlingen oft

aangevaarenen {te scheep aangekomenen , lat. advecti),

Britannië eerst bebouwt hebben, hooft, Tac. 512.
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LaUnu, raethuls, ds. r Lnraa *»o quam »»«rrn,

ralef uch , al* md lu i-U.

.el fl , öt»y

— Thans l» ujHturrn op zich I

kenia verouderd , an w r Jt het alli en DOg gebruikt ia

Je rereenigde uit I m aanvaren
, vertrek-

keu mi aankomen . --vaakt. || koupvaardy-

sehe|>e;

jollen . bouten en smak-tchepeu gcduung leu Ju-u uog-

merkr af- en aanvaareu , Leev. 5. 133

8) Aam iu den zin van uu«rji-i«/ (Si, • llulpw.

ttjn. Van vaartuigen, lu da vaart tegen ecu schip uf

een ander voorwerp aankomen en daartegen stooteu

bedr. 1; en Aanloopen nm. I, 4, •). || In-

dien eeu schip .
. It, uf tegen

hetzelve aanzeilt, aanvaart of aandrijft, en alzoo be-

schadigt, W. c. Kovph a

Aan in den nn vau nadering {'Si, g). llulpw.

vaartuigeu en persouen. Varend naderen.

|| Daar komt een prachtig ichip aanvaren (o/— aan-

gevaren ). Uut komen ie eindelijk aanvaren.

6) Aan in den zin van voortganj [84,, Hulp»
hebben Van personen Voortgang maken met varen,

inel varen. || Wy moeten trachten wat aan te varen
,

de avond valt. Ge moet goed aangevaren hebben wij

hadden u zoo vroeg niet verwacht.

II. Hrdr(j»rud, niet hebben.

1 Aan in den zin van aanraking (84, ). Met

een stoffcluk voorwerp al» object, t. w. iets dat zich

in of aan het vaarwater bevindt, al» schepen, bakens,

tonnen, ka;. .-ogen, itoepen, enz. Ze ia de

vaart met zijn vaartuig aanraken en stooten , et

aanvaren (verg. onz. 3); meestal met het bl

beeld , dal het voorwerp door de aanraking beschadigd

|| De stoomboot heeft eene kof aangevaren.
It ischte schadevergoeding van den schipper, die

hem i t te. tijn vaartuig) aangevaren bad. — De
n, ontstaande uit het aanzeilen , overzcilen

,

aanvaren of aaiiJrijsen . . zijn zakeu van koophan-
del , W v. KoopM. a. 5. Verg. a. 536—540.

2) Aan in den zin van bereiking van eene plaat*

(84, t). Met stoffelijke voorwerpen als object, t w.

vervoerbare diugen , inzonderheid douw- of grondstoffen.

Ze varende aanbrengen, door mi.i

aanvoeren ter plaatse waar zij gebruikt of I-

zullen worden. || Bij dat werk zal men gecne wagens
of karren noodig hebbent alle bouwstoffen kunnen
aangevaren worden Die fabriek is welgelegen; men
kan alle benoodigdhealen aanvaren.

S)B. / • \ >M. i : .) \
. | , 1).

ifl. .Idaiiins; ( iu de bet. bedr. I en 2).

AANVATTEN, bedr nr. ww . met hebben:
vatte {vallede, valt'e) aan, heeft aangevat. Voor-
heen Aanmaten { zie ilnl H'ib |, welken vorm men
o. a. nog aantreft bij vissriim, Brabb 88, noorr,
•V // I I . -I , 3 en 119, 9,
enz. Uit Vatten en h*t bijw Aan in dm zin van
aanraking (.'(4, l | dienende om het begrip

van aanraken , dat reeds in vatten ligt , te verster-

ken , maar om aan te duiden , dat het vatten

aan de oppervlakte plaats heeft ( verg. Ai.vTRi.rriN
Ui anfalzen

1) Eigciiluk , van stoffelijke voorwerpen. Ze zóV5

vatten en vasthouden , dat men slechts een gedeelte

der oppervlakte aanraakt; meestal met het bijhnk-
dat het aanraken eo vasthouden met voorzich-

tigheid geschiedt, hetzij om bet voorwerp niet te

beschadigen, hetzij om zich zelven niet te bezeeren
of te bezoedelen || IeU met de vingers, met een
pincet, met eene tang aanvatten. Iets behoedzaam
aanvatten \ at dit voorzichtig aan, anders breekt bet

Vat d' ir aan, daar i- hij te heet \i
zag ik eerst, dat zyn eeue hand \au liet bed afhuur.

'Ie ik die uil iiie-

aan. Zyn pob) aloeg ner ongelyk , I.rrv. ,

der
. Inj vat de vrouw aan, v KOlTSTaXD,

Xov. I . 868 R
Diaau'" leida zy, in den

boud aanvattende, en; , mus, i'am nbsc 170

. Zegsw. Te vuil om met een tang aan te vatten
,

t II geen katje om zonder hand-
schoenen aan te vatten, een korzelig, hchtgeraakt

persoon , die bij de minste aanleiding opstuift en bc-

u I wordt , als 't ware iemand , die om zich

krabt eu bijt.

— XV lid» t. Voorheen werd aanvatten ook gebe-

zigd iu deu ruiiuereii zin van aannemen
, tot zich

nemen.

l>e neus verneemt den vullen atanck
Met tegenhelt , en vat de luchten
Van bloem en kruid. n aen met Uanck.

vunusL 6, Hl,

nachtelijk.

a) Van ceuen tyd of eeue gelegenheid. Ze aaunnj-
peu, te baat nemen, er gebruik van maken || Ik zal

die gelegenheid aanvatten om er hem over te spraken

m hebt ge die gelegenheid niet aangevat? —
De eerste tyd , die ik vour inv zelven heb , vat ik

aan, om u het vervolg op Bijna hry

ren, Blank. 3, 297. Daarbij kwam, dal di

staden! K gelegenheid aanvattedeu, on hem
te vernederen en ten toon te stellen, v. KOtrsvtLii,
Ne». 1 , Bl.

b) Vun een werk uf eene bezigheid. Ze onder han-
den nemen

, er de band aan slaan , ze beginnen , aau-

, aanpakken. || Xu hem dit mislukt is. sril

hij iets anders aanvatten. — Men moet hl

I ijver aanvatten, win.. Dal tynex lijorlucb-

de zaaken der Gewesten gcneegbentlyk
aan te vaaten (in behandeling te nemen), noorr

,

.V II 1177.

Kortom' het stuk moest aangevat,
Opdat mun half wéér vrede hadd'.

sT.ski.su 3, Sa.

inum. Ook iu deze opvatting verloochent zicb

het bijdenkbeeld van voorzichtigheid niet, waardoor
aanvatten zich van aangrijpen, aanpakken en aan-
tasten onderscheidt Men legt b ».: De zaak zal

wel gelukken , aU gij ze maar van de rechte zijde

aanvat; Gij hebt die zaak verkeerd aangevat, enz.

Voorheen echter was dit bijdcnkbeeld aan het woord
i.-en en werd het ook gebezigd voor ruw aan-

grijpen, aantasten, zelfs met vijandige oogmerken.

|| Aen-vattin, ampère, KIL. Hem aenvattende,

hern by de kele , Matth. 1 v 88 I
I angst,

of dit onkundig aanvatten ons doodclyk kwetzen zoude,

Blank 1, .

Zy .' - noeld, die eenl In 't strydeii sreal

En aarzelden, door vreeze of doodichrlk aangevat.

rotosss. «• ///. 1, 145.

Syn. Aanvatten , Aangrijpen, Aanpakken, Aan-
tallen. 7m bij Gkiji'ks

%f 1. / l iitting.

AANVECHTEN, bedr It. ww d,r I

met hebben, vocht aan, heeft aangevochten. Uit
l echten en het bijw. Aan in den zin van aanraking

(34, at), lid. anfechten H voorheen in

algemeen gebruik (zie Mnl. Ifdb.), is thans in de

spreektaal ra , wordt nog alleen bij dichters

en in den hoogeren prozastijl gebezigd , meestal in

rl. deelw. aangevochten en de daarmede gevormde
tijden Verg AzNSTRIJDt* , 1 i, dat in den grond
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hetzelfde beteekent en alleen in sommige toepassingen

verschilt.

1 ) Eigenlijk , met een levend wezen als onderwerp.

a) In een werkelijken strijd, van menschen en die-

ren. Vijandig aantasten, aanvallen, bestrijden. || Aen-

vechten, assaillir, fenter et experimenteren bataillant

,

PLANT. Aen-vechten, oppugnare , impugnare , tent'are

,

kil. De listen om wallen aan te vechten (asfiis oppu-

gnationum), hooft, Tac. 197. Dat de Parthen ...

uit het aanvechten zouden gescheiden zyn (relicturos

oppugnationem), 265. Het aanvechten te beginnen,

daar 't heir mat was van den strydt . .
. , liadt veel

in, 401. (Verg. ook N. H. 278, G15). De Neder-

landsche vrijheid . . . roekeloos aangevochten en kwalijk

verdedigd, stijl, Opk. 93. De Republiek, van alle

zijden , te water en te land , op het vinnigst aange-

vochten, 358.

En, zonder schijn van recht, baldadigh aengevochten
Van duizenden gepreste en dolle zeegedrochten.

vondel 7 , 04ï.

Dat Gezar Qallie verheerde in stryd op stryd,

En 't Overrhynsch gewest door hem wierd aangevochten,
v. merken, Germ. 192.

't Zij afgeweerd of aangevochten

,

Ze boeten 't worstlen even zwaar.

TOLLENS 1 , 11.

Keert weer naar de aangevochten wallen!
1 , 110.

In Haarlems aangevochten muur
Had langen tijd het heldenvuur

Der poort'ren hart doen blaken.

v. I.ENNEP, Poet. 3, 220.

Ziet! daar worden ze overal
Door duizenden van monsters aangevochten.

TEN KATE 4, 353.

— Aanvechtende oorlog, door HOOFT gebezigd voor

aanvallende oorlog (guerre offensive), N. IJ. 890,

958, 1185.

b) Bij uitbreiding, in een oneigenlijken strijd. Van
personen. Met woord of daad vijandig bejegenen;

evenals aantasten , aanvallen en bestrijden op dezelfde

wijze worden gebruikt.
|| De waarheid . . . kan . . . mis-

kend en heftig aangevochten worden, v. I). palm,
Red. 3, 141.

2) Overdrachtelijk, niet een zakelijk onderwerp.

a) In 't algemeen. Van plagen, gevaren, ziekt n
,

hartstochten enz., die iemand als 't ware bestormen

en bestrijden, hem in nood of in zielsangst brengen.

|| Wanneer hij door smart en benaauwdheid werd
nangevuchten , v. d. palm, Leerr. 4, 03.

Zy ziet een {door atonn en onweer) aengevochten schip
Van veer genaken.

VONDEL 4, 123.

Die vloekt, dees scheld, die zucht, door wanhoop acnge-
[vochten.

smits , Baal/eg. 33.

Vergeefs behield Gods hand hem 't ( duor ziekte ) aangevochten
[leven.

BILD. 9, 247.

't juist beheer der licht ontvlambre tochten
,

Door wie de redenstoel (de hersenen) op 't felst wordt aange-
[vochten.

0, 415.

terwijl my 't harte beeft,

Van weedom , tederheid , en duizenden van tochten

,

Als in één oogenblik , verdeeld en aangevochten.

2, 337.

Thands roept ze in eenzaamheid, van wroeging aangevochten.

3, 240.

Ofschoon aanvechten ook in dezen zin tot den

lioogereu st^'1 behoort, wordt het toch in eene enkele

uitdrukking ook in de spreektaal gebruikt , t. w. iude
— Zegsw. Door den slaap aangevochten worden,

een onweerstaanbare!] vaak gevoelen ; waarbij de slaap

gedacht wordt als cen persoon , die iemand bevecht

en zoekt te overweldigen.
— De oude voorstelling, dat sommige kwalen,

inzonderheid de vallende ziekte of andere krenking
van bet herseugcstel , plagen of bezoekingen des Dui-
vels waren, waarmede hij den inensch aanvocht of

bestreed, gaf aanleiding dat bet verl. deelw. Aange-
vochtene, zonder nadere bepaling als znw. gebezigd,

voorheen ook (als euphemisire) gebezigd werd van
een ongelukkige, die aan dergelijke kwalen leed. || Aan-
gevochten ,combaitu ,ataqué par l'esprit malin, halma.
Medelijden! o, dat is een pligt, en ik oefen die ook
altoos omtrent alle bedroefden, aangevochtenen , krank-
zinnigen

,
ja die van den Duivel zelve bezeten zijn

,

Wildsch. 3, 170. Zieken en aangevochleneu . . . en

ellendigcn bezoeken, 5, 139.

b) In 't bijzonder. Van booze hartstochten of zon-

dige gedachten, voorgesteld als bezoekingen van den

Booze, waarmede hij den mensch aanvecht, hem ecu

inweudigen strijd veroorzaakt en hem in gevaar brengt

van een zedelijken val ; ongeveer hetzelfde als verzoe-

ken, doch in sterkere opvatting. lat. tentare. || Moog-
lyk is de zwakke zyde van het hart nooit aangevogteu

,

Leev. 4, 12.

Maar wie is voor 't geweld der tochten

,

Waarvan het hart wordt aangevochten

,

Genoeg gewapend .'

BILD. 3, 219.

O mijn ziel ! wanneer de nacht

Des vertwijnens, des bestredens,

U bestormt en aanvecht , wacht

!

da COSTA 2, 2GU.

De worsteling der aangevochten weeze,
Die honger heeft en toch de deugd bemint'

TEN KATE 7, 255.

Afl. Aanvechier , aanvechting. Voorheen ook aan-

vechtenis (six v. chand. 182).

AANVECHTEE, znw. m., mv. -vechters en

-vechteren. Van Aanvechten in de bet. 1 , «). Degcen

die aanvecht, die iemand vijandig aautast en bestrijdt;

de aanvaller. Thans verouderd. || 't Slot . . . hield

teeghens, hoewel de aanvechters met schut . . . gestyft

werden, hooft, N. H. 257. De aanvechters ...; de

afkeerders daarenteeghen , 31G. (Verg. ook 220, 333,
709 enz. ). Ecnigcn van hun waaren alreedts in de

kruidtkainer , met opzet . . . om 'er den brandt in te

steeken , en met d'aanvechters in de lucht te vliegen

,

BRANDT, De Ruiter 89. Dit gaf den aanvechteren

groot voordeel, 352.

AANVECHTING, znw. vr., mv. -vechtin-

gen. Van Aanvechten in verschillende opvattingen.

lid. anfechtung . Thans in de eigenlijke beteekenis ( I
)

verouderd; maar in de overdrachtelijke opvattingen

(2 en 3) ook in de spreektaal gebruikelijk, terwijl

daarentegen het ww. aanvechten uitsluitend tot den

hoogeren stijl behoort.

1 1 Aanvechten in den eigenlijken zin van vijandig

aantasten, aanvallen (1, o). De daad van aanvech-

ten, het aanvechten; aanval, bestrijding. || De Deenen

hadden daagelyks eenigen overval of aanvechting over

't ys te wachten, brandt, De Ruiter 202. EiDdelyk

,

toen hun d'aauvechtiug te zwaar viel, mustcn ze

wyken, 352. — Verg. ook de plaatsen uit HOOFT

in Uill. Wdb.
2) Aanvechten in de overdrachtelijke bet. 2, o).

In 't bijzonder van den slaap. Aanval, overlast,

onweerstaanbare neiging. || Ziende, dat ik vruchte-

looze pogingen deed om de aanvechtingen van den

slaap te bestrijden, v. LENNEP, Rom. 'i , 181.
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3) Aanvechten in de overdrachtelijke bet. 2, 4).

a IV werking vau booze lusten of zond _

dachten , dii • het kwade aansettl

n

ring. || Hat men naer den val sulckcn

I juw kan hebbeu , die Godt soo wel bevalt

,

| nimmermeer door amvechtii .

Iden laten overwinnen, poirters , Mask. 152.

hen over zich zelven, ook bij de sw

aanvechtingen des inenschelijk v. o. palm,
Leerr 4, 56. Welke aanvechtingen sta.it gij door,

welken -trijd hebben uwe beginselen met uwe belangen

te -trijden- ksii-i-li.ii. 2, 217.

b ) Bij uitbreiding. Krachtige verzueking tol

begeerte, lu-t "f neiging om ieta te doen, dat

«rel geen dadelijk kwaad is, maar dat men toch beter

oordeelt na te laten. || Een onweerstaanbare aanvech-

ting . . om hun das los te maken (op een heeten

zomerdag), REETS, Cam. Obtc. 106.

— stilde E. Vroeger werd het woord in dezen

zin (a en *) niet zoozeer voor het inwendige gevoel,

deu lutt of de begeerte genomen , als voor de van

buiten komende verzoeking of verleiding , waardoor de

I -rdt opgewekt. || Hoewel 't aan geen aanvech-

hem parthy te doen wisselen, hooft ,

V // A56. L)ie onbekoort een' aanvechting van

dried reedt gelds . . . weederstond , 089. —
Zie oo 890, 485.

om u\»' loeti v.diu aenvechtingen l' ontgaen.
hcygb.ns -J , J47

AANVEGEN, bedr. zw. ww., met hebben:

veegde aan, heeft aangeveegd. L'it Vegen en het

bijw. Jan in verschillende upvattiDgcn.

1 ) Jan in den zin van aanvulling van het ontbrekende

Dooi regen schoonmaken, van stof, zand

of ander droog vuil reinigen, t w\ gedeeltelijk, voor

Int noodig b om een voldoenden staat van
' Hen; in onderschciilinL' van Vegen,

dat ccuc gchrele reiniging uitdrukt. Verg.+Aanttojfen.

|| IV. kamer, den vloer, de straat aanvegen. Hier i?

iemand met vuile voeten geweest ; ge moet het wat

Aan in den zin van bereiking van den ver-

euchten toeitend (34, f), gewijzigde opvatting der

Vorige bet. I)oor vegen in den vereischten toestand

brengen . |1 Den vloer met zand bestrooid en in figu-

ren aangeveegd, buis, Cam. Obtc. 351.

3) Aan in den zin van voortgang (84,/)- Voort-

gang of spoed maken met vegen. || Meisje, ge moet

wat aanvegen; er kan ieder oogenblik iemand komen.

AANVERDIENEN," bedr. zw. ww., met
nebben: verdient/e aan, heeft aanverdiend. Dit Ver-

dienen en het bijw. Aan in den zin van aanvulling

tan het ontbrekende (34,/). Eigenlijk vau voorge-

schoten, d. i. nog onverdiend loon. Het door werken
verdienen ; zooveel werk doen , dat het daardoor ver-

diende loon aan is, .1 i met het voorschot irelijk-

staat. Hij uitbreiding, van allerlei schuld: Zooveel

werk voor den -ehulJeischer verrichten , dat de schuld

door het verdiende loon gedelgd wordt. || Ik wil u

nu niets korten; ge kunt het voorschot aanstaanden

en. In hoeveel tijd denkt ge die schuld

te kunnen aanverdienen?

AANVERSTERVEN, onz. st. ... der

l"* kl., met zijn: verttierf aan, reritierven aan,
i$ aanrrriturven. lit reriterven , d. i. sterven, af-

sterven, tu het bijw. Aan in den zin van aanko-
men, alt eigendom (34. e). Met den 3<len nv. des

persoons. Iemands eigendom worden door versterf,

door u van een ander; bij erfenis ten deel

vallen; hetzelfde als Aanbeiterven , Aantterven en

Aanerven (onz): /ie lid. cu verg. Mni II db. op

A^NVEKsTtBVh.s. || Die goederen zulleu u, door den
tijd , aanverst. run . «(. ;.

— Hel cerf. dcelw. aanverttorven is het meest ui

gebruik. || a leren, «hl. IV haar
sanverstorren goedereii keereu na haren dood aan hare
familie tl

AANVERTROUWEN, bedr sw.ww.,met
hebben: vertrouwde aan, heeft aanvertrouwd . I it

Vertrouwen en het bijw. Aan in den zin van aan-
hechting of verbinding (34, 4). lid. anvertrauen.

lett aan iemand aanvertrouwen , met vertrouwen

ter bewaring, verzorging of behandeling geven, of

ter uitvoering opdragen ; hetzelfde al» Aaiibetrouwen

en Toevertrouwen , doch minder in dagelijksch gebruik.

liup Dirk . trok naar de vesting ten Bol
die deu Domproost Kloris aauvertiuuwd was, ws
l'ad. Hat. 2, 315. He trouwe wachthond, die

ter verdediging vau het hem aanvertrouwde pand geen
ongemak . . . ontziet, v. i.esnep, Rom. 1 , 3.

Een verhaal van d' ouden tijd ,

Dat ik u wil aanvertrouwen.

TOLLlss 4 , 187.

Dat Gods engel Haarlems burger

de eerste rprank heef) aanvertrouwd
ri, 1SS.

Wat gij kunt koopen voor uw goud,
Eu wat u God heeft aanvertrouwd.

1 1 . 03.

*>ii. /..< Toevertrouwen.
AANVERWANT, bnw., om de absolute be-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Uit Verwant en het

bijw. Aan in den zin van aanhechting (34, S). 111

anverwandt. Verwant, d. i. verbonden, drukt reeds

volkomen hetzelfde uit als het samengestelde aanver-

want ; aan is hier dus eigenlijk overtollig eu dieut

slechts om het begrip van verbinding te versterken.

Aanverwant komt noch bij plant, en kil., noch hij

de Slatcu-ovcrzettcrs, noch bij halma voor; zelfs

L. TEN K.ATE (1728) schijnt het nog niet gekend te

hebben: verg. Aenl. 2, 537 Het is dus waarschijnlijk

eerst in de vorige eeuw naar het hoogd. voorbeeld

gevormd.

1 ) Eigenlijk, van personen. Hoor familiebetrekking

verbonden (aan iemand). Vroeger in 't algemeen ge-

zegd, zoowel van eene betrekking in den bloede, alt

van eene door aanhuwclijking ontstaan; thans echter,
• gezag onzer wetgeving, uitsluitend geldende

voor aangehuwd , lat. affinit. Zie het volgende art.

He persoon , aan wien men verbonden is , staat ( zoo

meld wordt) in den 'M' " nv. || Hij is mij

aanverwant, weil. Een persoon, die hem in 't ge-

heel niet bestond, noch zelfs in de verte aanver-

want was.

2) Bij uitbreiding, op zaken toegepast.

a) Van talen. Hoor eeuheid van afstamming in

f min nauwe betrekking staande tot eene andere

taal. || Men vindt dit woord ook in het Engelsen

,

in het Heensch en andere (aan de onze) aanverwante

talen. Het Nederlandsch en het Latijn zijn (onder-

ling) aanverwante talen.

b ) Van vakken van wetenschap of bedrijf. Hoor

gelijksoortigheid van voorwerp of doel in nadere be-

trekking staande tot een ander vak. || He genees-

kunde en aanverwante vakken (b. v. natuur- entchei-

kunde , ent).
\ nu mi. In de bet. 2) zegt men even goed eenvoudig

verwant ( verwante talen , verwante vakken). Van perso-

nen wordt aanverwant als eigenlijk bnw.weinig gebezigd ;

meest is het in gebruik al- znw. Zie het volgende art.

AANVERWANT, at, m.; vr. -verwante,

het gemeenschappelijke mv. -verwanten is geincen-

slachlig liet bnw. Aanverwant als zuw. geb
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Hd. anverwandter , m., waurueveus bij sommige schrij-

vers het vr. anveneandtin.

Wat de beteekenis van aanverwant betreft, doet

zich een merkwaardig verschil voor tusschen de oor-

spronkelijke opvatting van het woord, die lang bij

onze beste schrijvers in gebruik bleef en in de volks-

taal nog voortleeft, en de technische beteekenis, die

de wetgever in 1838 aan het woord heeft toegekend,

doch die thans door dit gezag de geijkte beteekenis is

geworden , waaraan men zich behoort te houden om
verwarring te voorkomen.

Aanverwant, d. i. vermant of verbonden (aan

iemand), is eigenlijk de algemeene benaming van

allen, die aan iemand door familiebetrekking verbon-

den zijn, om 't even of die betrekking door geboorte

of door huwelijk ontstaan is; het omvatte oorspron-

kelijk zoowel de bloedverwanten (cognati) als de

aangehuwden (affines). Zelfs werd het bij voorkeur

van bloedverwanten gezegd. Bij KIL., die aanverwant

nog niet kende , wordt verwant door cognatus , con-

sanguineus vertaald, en halma stelt het met bloet-

vriendt gelijk. Volgens weiland wordt aanverwant

„ alleenlijk gebezigd in den zin van door de banden
des bloeds verbondm," evenals nog in onzen tijd

het hd. anverwandt door grimm als cognatus ver-

klaard wordt. In denzelfden zin vindt men htt woord
bij onze schrijvers herhaaldelijk gebezigd, als b. v.

|| De naaste aanverwant van een' gedooden was ver-

pligt, deszelfs moordenaar met eigen hand te vellen,

v. D. palm, Red. 2, 33.

Gy, dierbre, strekt my thands voor vader, gy voor moeder:
Oy strekt my in de plaats van aanverwant en broeder !

bilu. 2, 447 (Iliad. 8, 499).

Wie twijrlen durft , treedt toe , volgt mij naar Vuurlauds rotsen !

Ziet hier 't verdierlykt mensch d'orkaan, de stormen trotsen
;

Zoekt in dat ongediert' , dien klomp, uw' aanverwant.
helmbrs, Nag. Ged. 2, 24.

Blijkbaar is hier het woord door v. D. palm en

BILD. als bloedverwant opgevat, terwijl hklmers
iemand van hetzelfde geslacht , een natuurgenoot be-

doelt. In de volkstaal leeft de herinnering aan die

vroegere opvatting nog voort. In die kringen, op
welke de rechtstaal haren invloed niet heeft doen

gelden , worden door aanverwanten veelal familiebe-

trekkingen in 't algemeen , aangeborene zoowel als

aangehuwde, verstaan.

Doch de wetgever van 1838 heeft over het woord

anders beslist. Vermoedelijk ouder den invloed der

toevallige overeenkomst van aanverwant en affinis in

het eerste lid der samenstelling . heeft hij de beide

woorden met elkander gelijkgesteld , en aanverwant
bepaaldelijk genomen voor aangehuwde , in tegenstel-

ling van bloedverwant. In art. 1950 en 1951 B. W.
worden bloed- en aanverwanten , als cognati en

affines, tegenover elkander geplaatst, evenals elders

bloedverwanten eu aangehuwden
(
W. v. Strafv. a.

188; verg. Kooph. a. 775).
Nu dit onderscheid eenmaal door den wetgever is

vastgesteld en in de rechtstaal aangenomen , is men
wel verplicht zich daaraan te honden en aanverwant
niet meer te bezigen in de beteekenis die het bij weiland
had , en die onze schrijvers in den aanvang dezer eeuw
er aan hechtten, maar het uitsluitend in den zin van
aangehuwde te erkennen. Vastheid en bepaaldheid in

de beteekenis der woorden is een eerste vereischte in

eene beschaafde taal , en in een dergelijk geval heeft

's Lands wetgeving — al gaat zij ook willekeurig te

werk — een beslissenden invloed.

Sj'D. Tusschen aanverwant en aangehuwd (of aan-
getrouwd) is thans geen ander onderscheid, dan alleen

dat het laatste een bnw. is, terwijl het eerste als znw.

eu huw. beide gebezigd wordt. Men aanverwant eu

een aangehuwde (of aangetrouwde) persoon is volko-

men hetzelfde; het mv. aanverwanten staat met aan-
gehuwden (of aangetrouwde».) gelijk: de beide termen
worden door don wetgever onverschillig gebruikt. Het
afgeleide aanverwantschap is evenzeer, in de rechtstaal

althans , niet onderscheiden van zwagerschap , waaraan
de wetgever , naar het voorbeeld onzer vroegere rechts -

geleerden, de beteekenis van affinitas heeft toegekend.

Met de woorden , die eene betrekking in den bloede

uitdrukken , als Bloedverwant , Maag en Nabestaande ,

is Aanverwant sedert 1838 niet meer synoniem. Over
het verschil tusschen de bedoelde woorden , zie bij

Bloedverwant.
Afl. Aanverwantschap (vr. ).

AANVETTEN, bedr. en onz. zw. ww., met
hebben en zijn: vette aan, heeft en is aangevet. Van
Vet en het bijw. Aan in den zin van toe?iemijig

(34, j). Hd. anfetten (grimm, D. Wtb. 1, 329).
I) Bedr. Hulpw. hebben.

1) Eigenlijk, vau assen, tappeu, raderen euz. eu

alles wat , om gemakkelijk te kunnen draaien of

loopen , met vet of olie besmeerd wordt. Vetter ma-
ken, met vet bestrijken, waar dit te weinig geschied

is. || De assen zijn niet goed gesmeerd; ge moet ze

wat aanvetten.

2) Bij uitbreiding, van andere dingen. Met min

ol' meer dikke vloeistoffen vet d. i. dik besmeren.

||
Behaugielpapier aanvetten, dikker met stijfsel be-

strijken. Overhemden aanvetten , ze aan de verkeerde

zijde met dikke stijfsel besmeren.

— In de schrijfkunst. Letters aanvetten
,
geschre-

ven letters achterna vetter of dikker maken ; hetzelfde

als Aandikken. || Men moet niet aanvetten; alle aan-

gevet schrift is leelijk. — Een goed aengevet vraeg-

teeken, delcroix, G. of L. 81.

II) Onz. Hulpw. zijn. Van menscheu en diereu.

Vetter wordeu. || Die koe is in veertien dagen vrij wat

aangevet.

AANVIJLEN, bedr. zw. ww., met hebben:

vijlde aan, heeft aangevijld. Uit Vijlen en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen. Hd. anfeilen , doch

in geheel andere beteekenis.

1 ) Aan in den zin van bereiking van den vereischten

toestand (84, f). Door vijlen nader bewerken, t. w.

voor zooveel het nog noodig is om het voorwerp ge-

heel bruikbaar te maken. || Vijl die punt wat aan;

ze is niet spits genoeg. De kanten moeten scherper

aangevijld wordeu.

2) Aan in den zin van voortgang (34, /). Met
verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

Spoed maken met vijlen. || Ge zult beter aan moeteu

vijlen, als ge klaar wilt komen.

AANVLAKKEN , bedr. zw. ww., met hebben :

vlakte aan, heeft aangevlakt. Van het bnw. Vlak

en het bijw. Aan in den zin van aanvulling van het

ontbrekende (34, /). In de bouwkuude. Metselwerk

geheel vlak maken , door aanvulling der holten ; in-

zonderheid de ruimten tusschen en op gewelven met

metselwerk aanvullen , zoodat alles vlak wordt ; het-

zelfde als Aanrazeeren. || De ruimten tusscheu de

gewelven zijn niet naar behooren aangevlakt.

Afl. Aanvlakking.

AANVLAKKING, znw. vr., mv. -vlakkin-

gen. Van Aanvlakken.

1) De daad van aanvlakken, het aanvlakken. In

de bouwkunde. Het bijmetselen tusschen en op ge-

welven; hetzelfde als Aanrazeering . || De aanvlakking

geschiedde in basterdtras.

2) Het gewrocht van aanvlakken. Metselwerk ter

aanvlakking. || De aanvlakking is bijua af.

AANVLAMMEN , onz. en bedr. zw. ww.,

met zijn en hebben: vlamde aan, is eu heeft aange-
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werp en een ander als voorwerp. Plotseling eu met

snelheid aanvallen, ruw en woest in het aangezicht

vliegen of op het lijf vallen.
|
Iemand in woede

aanvliegen. — Dit bragt haar (Xanthippe) ... in zoo

hevige woede, dat zij, hem willende aanvliegen, de

tafel met al wat er op stond omversleepte , fokke,

Verz. W. 7, 190. Hij (die hond) kan geen geeste-

lijken zien , zonder hem aan te vliegen , v. d. palm ,

Sal. 5, 38. Hy (de leeuw) zal hem (den buffel)

aanvliegen; hy zal zijne nagelen klemmen in zijne

lenden, beets, Ca?n. Obsc. 14.

2) Overdrachtelijk. Met een persoon als onderwerp

en een anderen persoon als voorwerp. Iemand onbe-

schoft bejegenen, met ruwe en onbetamelijke woorden

aanvallen. Aanvliegen onderstelt altijd iets beleedigends

,

en verschilt dus van aanvallen ( bedr. 2 , a ), waar-

aan dat bijdenkbeeld niet verbonden is. |, Dat zij

(Job's voormalige vrienden) hem als woedenden aan-

vallen en aanvliegen, enz., v. D. palm, Red. 4, 9.

Schoon Martiaal elk aanvliegt , bast en byt

,

Met hekeldicht , vol spot en bits verwyt.

vollenhove , Poèzy 32G.

— Bij dichterlijke persoonsverbeelding ook met een

zakelijk object.

Het Godlijk Woord, moedwillig aangevlogen,

Verbergt zich voor eene Aard, de prooi van Hel en logen.

BILD. 5, 215.

Afl. Aanvlieging.

AANVLIEGING , znw. vr., zonder mv. Van
Aanvliegen als bedr. ww. De daad van aanvliegen,

van iemand plotseling op het lijf te vallen. Zie de

aanh. bij Aanschreeuwing.
AANVLIETEN, ouz. st. uw. der 6de kl.,

met zijn : viool aan , violen aan , is aangevlolen. Uit

Vlieten en het bijw. Aan in den zin van nadering

(34, g). Hd. anflieszen (grimm, D. Wtb. 1,331).

Vlietend naderen, zacht en liefelijk vloeiend aankomen.

|| Neergevlijd aan den rand van het beekje, dat mur-

melend aanvliet.

AANVLOEIEN, onz. zw. ww., met zijn-,

vloeide aan, is aangevloeid. Uit Vloeien en het bijw.

Aan in den zin van nadering (34, g). Vloeiend na-

deren , langzaam stroomend aankomen. Zoowel in eigen-

lijken zin van vloeistoffen, als overdrachtelijk van alles

wat met een stroom wordt vergeleken. || De vloed

kwam op , en het water begon langzaam aan te

vloeien. — 't Aanvloênde vuur {bij een brand), six

v. chand. 376. Uren lang zou ik kunnen besteden

in natuurbeschouwing van dien af- en aanvloeienden

stroom van kuustbeschouwers, beets, Cam. Obsc. 294.

AANVLOTTEN, onz. zw. ww., met zijn:

vlotte aan, is aangevlot. Uit Vlotten (onz.), d. i. op

het water drijven, en het bijw. Aan in den zin van

nadering (34 , g ). Het Hd. heeft anfioszen , doch als

bedr. ww. Vlottend naderen; op het water drijvende

langzaam door den stroom aangevoerd worden. || Er
vlotten hier dagelijks boomen aan , die door de jongste

stormen ontworteld en in de rivier geworpen zijn.

Er is hier veel hout aangevlot, aangespoeld.

— Over het verl. deelw. aangevlot, zie de Aanm.
bij het volgende art.

AANVLOTTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

vlotte aan, heeft aangevlot. Uit Vlotten (bedr.), d. i.

in vlotten vervoeren, en bet bijw. Aan in den zin

van bereiking van eene plaats (34, e). Van timmer-

hout, als balken, planken enz. Ze ergens aanvoeren,

door ze , tot een vlot vereenigd , op stroomend water

te laten afdrijven. || Te Dordrecht wordt veel hout van

den Boven-Rijn aangevlot.

Aanm. Daar dit aanvlotten en het vorige ver-

schillende woorden zijn, heeft het verl. deelw. aan-

gevlot eene dubbele beteekenis. Aangevlot hout kan

van zelf aangespoeld of opzettelijk vlotsgewijze aan-

gevoerd zijn.

A fl . Aanvlolting

.

AANVOEDEN, bedr. zw. WW., met hebben:

voedde aan , heeft aangevoed. Uit Voeden en het

bijw. Aan in den zin van toeneming (34, j). Door
voeden versterken, doen toenemen. In den hoogereu

stijl, thans zelfs uitsluitend bij dichters.

o) Eigenlijk, hetzij van levende wezens, die door

voedsel, hetzij van een stroom, vuur, licht euz., die

door toevoer van stoffen gevoed, d. i. onderhouden

en versterkt worden.

Hier dient een nieuwe jeugt geduerig aen-gevoet

,

Waer uyt dit wonder Al sijn stant behouden moet.

CATS 2, 190.

Haer lust is weldoen {Tan de zon)

kruit, noch bloem, noch zaet te laeten sticken.

Het leven aen te voén.
vondel 6, 734.

tot dat hy (de Donau) aengevoed
Van smeltend bergsneeuw , en verrijkt met menig vloed . .

.

Den toom der golven viert.

ANTONIDES 2 , 209.

Vloed aan vloed

Ontstroomt het, met een' stroom, door stormen aangevoed.

BILD. 2, 328.

het eerste vuur .

In dorrend herfstgeblaart' zorgvuldig aangevoed.

6, 378.

't reeds verkregen goed,

Met vlijtig winstgenot nog zedig aangevoed.

7, 274.

b) Overdrachtelijk , van betrekkingen, hoedanighe-

den, vermogens, neigingen enz., die door in- of uit-

wendige oorzaken worden gevoed of gekweekt , d. i.

onderhouden en versterkt. || Om de wederzijdighe

vrundschap t'onderhouden en aen te voeden , hooft
,

Br. 3, 289.

Deze Nootwet is gevonden,
Om de vrientschap aen te voên.

vondel 6, 98.

Zoo zal ik dag noch nacht de zoete rust genieten

,

Van my zoo heughelyk op Kromwyk aangevoedt.

ROTGANS, Poèzy, f'oorb. 18.

Uw onverstand voed onze kwelling aan.

feitama, Na°. Dichtw. 38.

't Was alles rondom stil : alleen 't geklots der zee

En 't suizen van den wind bereikt zijn legerstee

En voedt zijn mijmring aan.

TOLLENS 6, 14.

Zijn liefde laat u koel, en echter voedt

Uw minzaamheid die aan in zijn gemoed.

beets, Dicht. Verh. 102.

Verg. verder vondel 2, 216; 6, 641, 646;

7, 771; 9, 14; 10, 467; 11, 59; DE DECKER

1, 275; L. PATER, Poëzg 420; BILD. 5, 423; enz.

Afl. Bij hooft aanvoeyeling (aanvoedeling) in

den zin van kweekeling (Br. 1 , 70 ; Mengelw.&Vè).

AANVOEGEN, bedr. zw. ww., met hebben:

voegde aan, heeft aangevoegd. Uit Voegen en het

bijw. Aan in den zin van aanhechting (34, b). Hd.

anfügen.

1) Eigenlijk, van stoffelijke voorwerpen. Aan iets

anders , dat als hoofdzaak beschouwd wordt , voegen

,

zóó vasthechten dat alles sluit.
1

1 Die plank is te smal

;

er zal een stuk aangevoegd moeten worden. Dat

stuk is met goed aangevoegd ; het sluit niet en laat

reeds los.

2) Overdrachtelijk, van onstoffelijke dingen. Aan iets

toevoegen, aanhechten, t. w. aan iets gelijksoortigs

,

dat als hoofdzaak beschouwd wordt. In deze opvatting

heeft aanvoegen het huw. Aanvoegend opgeleverd

(zie ald.). Anders zegt men veelal Bijvoegen of Toe-

voegen; doch Aanvoegen stelt het begrip van verbiu-
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ding meer op den voorgrond. || Een bijzin aan een

hoofdzin aanvoegen.— De Verhandeling over de Zelf-

kennis, welke ik achter dit bundeltje aaugevoegd heb,

fokke, Verz. IV. 2, Voorb. X. Nu is het eene begrip

te groot, het andere te kleiu : hier moet een stuk af,

daar een stukje aaugevoegd , geel , Ond. en Phant. 78.

Afl. Aanvoegend (buw.), aanvoeging , aanvocgscl.

AANVOEGEND, buw., om de absolute be-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Eigenlijk hetzelfde

woord als aanvoeyend , tegenw. deelw. van Aanvoegen
,

doch met verplaatsten klemtoou : aanvoegend. Alleen

in gebruik met het znw. wijs, in den spraakkuustigeu

term aanvoeyende wijs , die door het gebruik geijkt

is, maar met de beteekende zaak in geeuerlei verband

slaat. Aanvoeyend is de vertaling van lat. conjunctiviis

( letterlijk : samenvoegend ), waardoor eene wijs in het

Latijn wordt aangeduid, gedeeltelijk overeenstemmende

met onze aanvoegende , doch van veel uitgestrekter

gebruik dan deze. De lat. conjunctivus komt voor-

namelijk voor in bijzinnen, d. i. in zinnen die van

een anderen zin afhangen, er onderyeschikt aan zijn;

vandaar dat zij ook subjunctivus (ondervoegend) en

gr. vTcoinxctxr/ (onderschikkend) genoemd wordt.

Het woord conjunctivus ziet dus op de verbinding

van een bijzin met een hoofdzin. In onze taal echter

wordt de aanvoegende wijs meer in hoofdzinnen ge-

bezigd dan in bijzinnen, en in deze alleen nog wan-

neer zij , als hoofdzinnen voorkomende , toch reeds de

aanvoegende wijs zouden vereischen. Het denkbeeld

van aanvoeging of verbinding is derhalve aan onze

wijs geheel vreemd. Niettemin is het raadzaam de

benaming aanvoeyend te behouden , niet slechts omdat

zij de algemeen gebruikelijke is , maar ook omdat zij

,

in geen verband staande met de beteekende zaak, als

't ware eene soort van eigennaam is geworden , die

aan de opvatting niet kan schaden : iets dat met iedere

andere uitdrukking, die wel iets beter, maar toch nooit

volmaakt goed kon zijn , lichtelijk het geval zou wezen.

— De uitdrukking aanvoeyende wijs beteekent:

a) Eigenlijk. De vorm, waaronder de werkwoorden

zich voordoen in wenschen betreffende mogelijke za-

ken, alsmede in toelatingen; dus De vorm van het

werkwoord , die dient om den hoorder of lezer te ver-

wittigen, dat hij de gedachte als een mogelijken wensch

of als eene toelating, niet als de voorstelling eener

werkelijkheid, te beschouwen heeft. || Het werkwoord

zijn staat in den zin: Hij zij hem tot een vader, in

de aanvoegende wijs. Hoe luidt dat werkwoord in de

aanvoegende wijs?
—

- Daar de wijzen der werkwoorden niet het werk-

woord alleen betreffen, maar den geheelen zin van

het begin af tot het einde toe , zegt men ook van een

zin , dat hij in de aanvoegende wijs staat , wanneer

het daarin voorkomende werkwoord den bedoelden

vorm heeft. || Deze zin staat in de aanvoegende wijs,

als de uitdrukking van eenen wensch.
— De aanvoegende wijs verschilt van alle andere

wijzen der werkwoorden door hare betrekking tot de

werkelijkheid; welke betrekking gedeeltelijk afhangt

van de zielsvermogens, die bfj de vorming der ge-

dachte zijn werkzaam geweest. Zie bij Aantoonend.
Eene gedachte , in de aanvoeyende wijs uitgedrukt , is

een product van het begeervermogen , bijgestaan door

het denkvermogen ; het verstand namelijk vormt de

duidelijke voorstelling van den toestand , die gewenscht

of toegelaten wordt. Daar nu iets, dat reeds is of

geschiedt, wel goedgekeurd, maar niet meer gewenscht

of toegelaten kan worden , zoo verschilt een zin in

de aanvoeyende wijs daarin van een zin in de aan-

toonende , dat hij nooit de voorstelling eener werke-

lijkheid is.

De aanvoeyende wijs komt in zooverre met de ge-

biedende overeen , dat zij , evenals deze , een ziu

kenmerkt als de uitdrukking van een verlangen of

eeue toelating; maar zij verschilt daarin, dat de uiting

niet geacht wordt invloed te hebben op de verwezen-

lijking van het voorgestelde, terwijl de gebiedende

wijs, als gericht tot den persoou die handelen moet
,

juist de verwezenlijking ten doel heeft. Hij zwijge

,

Hij zij tevreden, zijn bloote wenschen of raadgevingen ,

ais in de lucht geuit, en waarvan men de vervulling

niet met meer grond verwacht, dan wanneer men ze

niet had uitgesproken; daarentegen is zwijg l een bevel

,

en wees tevreden eene vermaning , geuit met het

doel om uitwerking te doen. Bij de aanvoegende wijs

staat het gevoel vau begeerte of verlangen op den

voorgrond , bij de gebiedende is het de wil.

De aanvoegende wijs wordt ook gebezigd in toela-

tingen en berustingen in den wil van anderen (Hij

ga zijn gang, Hij doe wat goed is in zijne oogen).

Zij verschilt daarin vau de voorwaardelijke wijs , bij

welke zulks nooit het geval is. Wanneer deze wijzeu

eenigermate synoniem zijn, d. i. beide een wensch

aanduiden , dan onderstelt de aanvoegende wijs steeds

,

dat de vervulling, menschelijkerwijze gedacht , mogelijk

is ; terwijl de voorwaardelijke dient om hopelooze of

zelfs volstrekt onmogelijke wenschen uit te drukken.

Men vergelijke de zinnen: Moge de brave man nog

jaren leven f Hij blijve noy lang een zeyen voor de

meïischheid! in de aanvoeyende, met de volgende in

de voorwaardelijke wijs: Mocht de arme zieke de lente

nog halen ! gezegd van een zieke die opgegeven is

;

Ware hij , of was hij nog maar een jaartje in het

leven yebleven ! waar van een doode gesproken wordt.

Eene vergelijking van de zoogenaamde onbepaalde

wijs met de aanvoeyende is evenzeer onmogelijk als

met de aantoonende of eenige andere: zie bij Aan-
toonend.

b) Dij uitbreiding. De gezamenlijke onderling ver-

schillende vormen , die het werkwoord naar gelang

van de onderscheidene tijden en personen aanneemt,

wanneer het staat in de aanvoeyende wijs
,
genomen

in den zin a). || De aanvoegende wijs heeft vier

tijden.

AANVOEGSEL , znw. onz., mv. -voeysels

en -voeyselen. Van Aanvoegen met het achterv. -sel

iu den zin van voorwerp der werking. Hetgeen aau

iets gelijksoortigs , dat als hoofdzaak wordt aange-

merkt, aau- of toegevoegd wordt. Meest van stoffelijke

dingen, als b. v. een aanvoegsel van eene plank , een

aangevoegd stuk ; maar zelden van iets onstoffelijks

,

waarvoor men liever Toevoegsel of Aanhanysel zegt.

AANVOELEN, bedr. zw. ww., met hebben:

voelde aan , heeft aanyevoeld. Uit Voelen en bet

bijw. Aan in den zin van aanrakiny (34, a), hier

dienende om aan te duiden , dat het voelen slechts

aan de oppervlakte plaats heeft ( verg. Aantreffen
en Aanvatten). Hd. anfiihlen. Iets eventjes met de

hand aanraken en bevoelen , met het oogmerk om den

aard van het voorwerp te leeren kennen. Alleen in

de spreektaal. || Het koren bleek bij het aanvoelen

van goede hoedanigheid te zijn. Dit linnen doet zich

bij het aanvoelen bijzonder lenig en katoenachtig voor.

— In sommige streken, met name in Overijsel,

wordt het woord ook bij uitbreiding in schertsende

toepassing genomen. „ Als een Twenther wil te kennen

geven , dat hij zijne wederpartij een duchtig pak heeft

gegeven , . . . dan zegt hij : 'k eb em is effekes aneveult ;

maar dit eventjes aanvoelen kan den anderen dikwijls

lang heugen" (O. IJ. Alm. 5, 25).

AANVOER, znw. m., mv. -voeren. Van Aan-
voeren in den zin van aanbrengen

(
II , 1 ). Hd. anfuhr.

1) Abstract, zonder mv. De daad vau aanvoeren,

het aanvoeren, t. w. van zaken of van personen als
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zaken gedacht. Het aanbrengen inet eeuig vervoer-

middel ter plaatse waar zij gebruikt zullen worden.

|| De aanvoer der bouwmaterialen is heden aanbesteed.

De vijand wist allen aauvoer van levensmiddelen te

verhinderen. Alle verdere aanvoer van slaven was ver-

boden. — De vrees dat de aanvoer van munitie en

versterking ... onmogelijk zou worden, bosscha,
Lev. v. W. II, 312. De aanvoer van het katoen

heeft plaats aan het eene uiteinde der machine , kuyper ,

Technol. 2, 212.

2) Concreet, mv. -voeren. Hetgeen aangevoerd

wordt of is. || Een aanvoer van graan, olie, aard-

appelen enz. Een ruime, aanzienlijke aanvoer. Her-

haalde aanvoeren van levensmiddelen. De laatst ont-

vangene aanvoer i8 haast weder verkocht. De vorige

aanvoeren waren ruimer dan deze. — Ik bevond dat

wij geen genoegzamen voorraad hadden om iets met

goed gevolg te verrigten, voor dat de nieuwe aanvoer

zuu aangekomen zijn, bosscha, Lev. v. W. /ƒ,188.

AANVOERBUIS, znw. vr., mv. -duinen.

Zie Aanvoerpijp.

AANVOERDER, voorheen ook aanvoerer ,

znw. m., mv. -voerders en -voerderen; vr. -voerster,

mv. -voersters en -voersteren. Van Aanvoeren, be-

paaldelijk in den zin van geleiden (I, 1 en 2). Hd.

anführer. In 't algemeen Degeen die aanvoert ; doch

alleen in gebruik in de opvatting van Geleider of hoofd

eener bende, of Bevelhebber over een leger of over

eene afdeeling troepen. || De aanvoerder der oproerige

bende is gevat. — Daar zy den naderenden vyand

uit het geschreeuw van de aanvoerers . . . vernamen

,

wagen. Vad. Rist. 1 , 137. De meerdere of mindere

bekwaamheid der aanvoerders, knoop, Waterloo 14.

De eervolle vermelding van den aanvoerder der Ne-
derlandsche ruiterij in Wellington's legerberigten , 104.

De Jagers verloren bij dit stoutmoedige wapenfeit

hunnen dapperen aanvoerder, bosscha, Held. 3, 194.

De thans alleen geldige spelling aanvoerder komt
reeds bij kil. voor. Plant, schrijft aenvuerer; zelfs

weiland nog aanvoerer. Maar onverdedigbaar is de

schrijfwijze aanvoerdster voor aanvoerster , die men bij

v. winter aantreft, waar hij tot de zon, als „ge-

leidster" der mindere hemellichten , zegt:

Aanvoerdster van dien stoet! 't wacht alles op uw licht.

Jaarg. 60.

AANVOERDOEK, znw. onz., zonder mv.
Uit Aanvoeren in de bet. van aanbrengen (II, 1)

en Doek. Over het geslacht, zie bij Doek. In de

katoenspinnerijen. Het over twee rollen rondloopende

stuk lijnwaad zonder eind, waarop in vlokmachines

het ruwe katoen ter zuivering uitgespreid en naar de

voedingsrollen gevoerd wordt. || Het aanvoerdoek dei-

eerste vlokmachine was niet gelijkmatig genoeg gespan-

nen. — Het aanvoerdoek beweegt zich niet eene snel-

heid van 80 tot 150 duim in de minuut, kuyper,
Technol. 2, 212.

AANVOEREN , bedr. zw. ww., met hebben

:

voerde aan, heeft aangevoerd. Uit Voeren, in ver-

schillende opvattingen, en het bijw. Aan in den zin

van bereiking van eene flaats (34 , e). Ohd. anafórjan ,

anafuaran (graff 3, 594), nhd. anführen. Voeren

is het causativum van varen, dat oudtijds in 't alge-

meen gaan beteekende, zoowel te voet of te paard,

als in een vaarïmg of roeïtuig. Voeren , d. i. doen

gaan, heeft derhalve eene dubbele opvatting. Van
personen gezegd , is het zooveel als geleiden ; van

zaken , zooveel als vervoeren , overbrengen , hetzij met

schip of schuit, hetzij met wagen, kar enz. In beide

opvattingen geldt ook de samenst. aanvoeren.

I ) Voeren in den zin van geleiden. Van personen.

1 ) Eigenlijk. Ze voeren of geleiden aan of naar

de plaats , waar zij iets te verrichten hebben , eu

daarbij hunne beweging regelen; inzonderheid van
krijgslieden, die men ten strijde geleidt. || De roo-

verbende naderde , aangevoerd door haren hoofdman

.

Hij voerde de troepen tot den aanval aan. — Daar . . .

hij alle zijne magt tegen deze stad alleen kon aanvoe-

ren, moest zij eindelijk bezwijken, v. d. palm,
Red. 1 , 88. Picton wil zelf zijne Bergscbotten tegen

den vijand aanvoeren, knoop, Waterloo 95.

Hy schaart zijn heude op nieuw, beveelt haar toe te treden,
En voert zijn speerhoop aan.

bild. -i , 3SU.

Voor elke lans, door hen geveld,

Voert de Emir duizend lansen aan.

v. lennep, Poet. 6, 33.

De Bassaas voeren bij hun vaan

De zwartgebaarde Spahis aan.

6, 1(14.

De ruiterij verdween. Het voetvolk nadert.

't Eerst voert Reimorit vierduizend strijders aan.

TEN KATE 4 , 22.

— In dichterlijken stijl ook vau levenlooze voor-

werpen gezegd, die dan als personen worden voorge-

steld. || Hij {de Allerhoogste) voert zelve de gestarnten

van den dierenriem aan, opdat zij den tijd hunner

verschijning niet zouden vergeten, v. D. palm,
Red. 1, 71.

2) Bij uitbreiding. In het krijgswezen. Het bevel

voeren over een leger of een gedeelte daarvan ; het

kommandeeren. || Vlugge ruiterbenden, door blin-

kende ridders aangevoerd, v. lennep, Rom. 6, 143.

Vier Divisiëu . . .aangevoerd door Luitenant-Generaals,

bosscha, Lev. v. W. II, 519. Het leger dat hij

aanvoerde bevatte de kern en de bloem der Natie, 530.

De legermagt . . . welke Napoleon aanvoerde, knoop,

Waterloo 13. Het door Wellington aangevoerde le-

ger, 14.

Hij voert hen aan , die voor mij strijden.

Psalmber. 54, 2.

Ginds op dat spierwit ros

Voert hij de grijze benden aan

,

In blanken wapendosch.
v. LBNNEP, Poet. 5, 182.

onverschillig, welke vlag

Hem aanvoerde in den strijd.

meter , Boekan. 104.

II) Voeren in den zin van overbrengen door eenig

vervoermiddel. Van zaken.

1 ) Eigenlijk. Van stoffelijke voorwerpen ; bij uitbrei-

ding ook van personen , die dan echter als zaken

beschouwd worden. Door eenig vervoermiddel, zoo te

land als te water, overvoeren of aanbrengen aan of

naar de plaats, waar zij gebruikt zullen worden; al-

tijd met het bijdenkbeeld, dat de voorwerpen, die

men vervoeren wil , door zwaarte of menigte een vrij

aanzienlijken last uitmaken. || Hout, steenen , levens-

middelen aanvoeren. Men zal de steenen te scheep en

het houtwerk met wagens aanvoeren. Het groot aantal

benoodigde werklieden werd met een schip aange-

voerd. — De belegeraars voerden ook horden eu

rysbossen aan, die hun voor borstweeringen dieuden,

wagen. Vad. Hist. 1, 134. Takken en tronken van

neêrgehouwen boomeu, ter demping der grachten aan-

gevoerd, v. lennep, Rom. 6, 143.

Elk voert uit zyn gewest ervaaren stuurlién aan.

V. merken, Germ. 119.

Hier dryven schepen, die men sterkst heeft doen bovloeren,

Om stormram , sclüetgevaarte en lyftocht aan te voeren.

262.

Hij voert den stormbok aan en doet de ladders regten.

helmers, Nag. Gei. 1, 165.

Voert, voert het Reuzendom dien bystand zichtbaar aan!

bild. 2, 385.
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Een knjgavloot uit en I Eopren monden
Bb murge tongen voert gij aan.

TBN KATB 7, 07.

Daar rust op eens een stofwolk in de verte!
Haar /wanere schoot voert oorlogsdonders aan.

4, 2S8.

Bij uitbreiding ook van andere — stoffelijk, en
onstoffelijke — zaken gezegd, die niet in den eigen-

lijken zin gevoerd worden.

Ile avond nadert oniltrwijl.ii
,

En voert ruwer vlagen aan.

TOLLENS 2, 188.

Dan ach' de wind steekt op en voert de stormen aan.

V. ienxbv. Poel. 5, 79.

Kn waar de ledigheid het werktuig stil deed staan,
Daar voert het leven

, daar vernieuwde werking aan.

BILD. fl, as.
— Syn. Zie ianbbkmosn, I, 1).

2) Oneigenlijk. Van gedachten en gezegden.

a) Van redenen en bewijsgronden. Ze vermelden,
bijbrengen, ter staving van hetgeen beweerd wordt;
als 't ware ze voeren of brengen aan de plaats, waar
ze dienen moeten.

|J
Redenen, bewijzen aanvoeren.

Iets ten bewijze, ter opheldering, tot staving, ter

wederlegging aanvoeren. Iets als een bewijs, als een

getuigenis vóór of tegen iets of iemand aanvoeren.
Wat hebt gij daartegen aan te voeren? — De rede-

nen, die gy ten zynen voordeele aanvoert, spreeken
ook by ons voor hem, Leev. 8, 173. De redene-

ringen , die men somtijds door waanwijze menschen
tegen het bestaan eener Voorzienigheid hoort aanvoe-

ren , v. d. palm, Red. 1, 151. Als de kracht zijner

redenen zwichten moet voor baatzucht, trotschheid

of listig aangevoerd bedrog, 1, 36. Ik zal geen
bewijzen aanvoeren, die in menigte voorhanden zijn,

geel, Ond. en Phant. 288. Ik zal niet weerspreken
wat zoo waar is en zoo goed van pas is aangevoerd

,

v. lennep, K. Zev. 2, 51. De argumenten, die . .

.

tegen het rooken ... zijn aangevoerd, 2, 77. Die
tegenwerping, hoc vaak ook aangevoerd, istochvalsch
en overdreven, knoop, Waterloo 121.— Ook van personen , en van andere zaken dan
gedachten , zegt men dat zij als bewijsgronden of

voorbeelden aangevoerd worden , wanneer men op hunne
hoedanigheden wijst, om daaruit gevolgtrekkingen af

te leiden, die tot bewijs of opheldering 9trekken. || Hij

voerde den Heer A als een voorbeeld van gierigheid

aan. Tot staving van zijn beweren voerde hij Engeland
aan. — Ik ben beschaamd als ik denk , dat men dien

(zekeren perzoon) tegen u durft aanvoeren, Wildsch.

2, 387. De kieschheid des onderwerps verbiedt mij. . .

eenig ander bijzonder bewijs voor mijn gezegde aan te

voeren, dan mij zelf, v. d. palm, Red. 1, 188.
b ) Van woorden

, gezegden , beweringen , beschrij-

vingen enz. van anderen. Ze met het een of ander
oogmerk vermelden , te pas brengen ; ze als 't ware
van de plaats, waar ze vermeld of te lezen staan, over-
brengen naar de plaats, waar ze moeten dienen; het-

zelfde als Aanhalen, II, 4), welk laatste echter thans
meer gebruikelijk is. || Aan die overyling 9chryf ik

ook liefst het ten onpasse aanvoeren dier teiten toe,
welke U Ew. . . . bybrengt, Leev. 2, 322. Gunt mij

hier tot slot . . . cene beschrijving van den donder te

mogen aanvoeren, v. d. palm, Red. 1, 15. Ik
zal . . . eindelijk in het derde (deel) . . . cenige proeven
der oudste welsprekendheid aanvoeren, 1 , 29. Bij mij

staat dit lied op hoogen prijs, en ik heb het te eer-

der hier aangevoerd , omdat enz., 1 , 20. Onderzoeken
wij nu

. . de boven aangevoerde plaats van Pausanias,
oeel, Ond. en l'hant. 299.
— Syn. Zie Aanhalen, II, 4).
Afl. en Samenst. Aanvoer, aanvoerder, aanvoe-

ring
; Aanvoerbuis , -doek, -pijp, -rol.

AANVOERING- , znw. vi\, zonder mv., als

benaming eener voortdurende werking. Van Aanvoe-
ren. Hd. anführung. De daad van aanvoeren, het

aanvoeren ; in twee verschillende opvattingen.

1) Aanvoeren in den zin van geleiden , bevel voeren

(I, 1 en 2). Het aanvoeren of geleiden van cene

bende; inzonderheid het bevelvoeren over een leger

of over eene legerafdeeling. || Eene slechte aanvoering

nas de oorzaak hunner nederlaag. Aan eene goede

aanvoering is veel gelegen. — De Prins van Oranje
nam persoonlijk de aanvoering dezer vereenigde magt
op zich, bosscha, Held. 3, 716. De opgave van de

sterkte , zamcnstelling en aanvoering der wederzijdsche

legers, knoop, Waterloo 13.

— Onder aanvoering van, onder bevel van. || Eenige

Jagers en Grenadiers, onder aanvoering van den
Jager- Kapitein H. v. G., bosscha, Held. 3, 196. Een
goed gedeelte dier regimenten had, onder zijne aan-

voering, de veldtogten in het Spaanschc schiereiland

medegemaakt, knoop, Waterloo 14.

2) Aanvoeren in den zin van bijbrengen (II, 2,a)
en van aanhalen (II, 2, b). Het aanvoeren of bij-

brengen van bewijsredenen, of het aanhalen van ge-

zegden van anderen. || Hij betoogde zijne stelling door

aanvoering vnn voorbeelden en van uitspraken van

gezaghebbende schrijvers. — Om dit verschil te wet-

tigen, moet ik noodwendig redenen bijbrengen, welker

aanvoering . . . niet gewraakt kan worden , v. d. palm ,

Sol. 2, 168.

AANVOERPIJR , znw. vr., mv. -pijpen.

Uit Aanvoeren in de bet. van aanbrengen (II, 1)

en Pijp in den zin van buis. Ook Aanvoerbuis ge-

heeten. In de werktuigkunde. Pijp of buis, dienende

tot aan- of toevoer van eenige vloeistof. In het bij-

zonder, in het stoomwezen. De pijp of buis, die het

water, vanwaar ook komende, voert of geleidt naar

cene der pompen , die door het stoomwerktuig in

beweging gebracht worden.

AANVOERROL, znw. vr., mv. -rollen. Uit

Aanvoeren in de bet. van aanbrengen (II, 1 ) en

Rol. In fijnspinnerijen van vlas en hennep. Het achterste

paar metalen cylinders, waartusscheiidoor de draad

naar de rekrollen gevoerd of geleid wordt. Ook In-

laatrol gehceten. || De draden van het voorspinsel

worden meestal uit den heetwatertrog tusschen houten

rollen door gevoerd naar de geheel uit messing be-

staande aanvoerrollen.

AANVONKEN, onz. zw. ww., met zijn-,

vonkte aan, iê aangevonkt. Uit Vonken, vonken

schieten , en het bijw. Aan in den zin van aan het

branden (28, e). Van smeulend vuur. Meer en meer

vonken schieten en eindelijk aau het vlammen raken

;

ontvonken. || Door den tocht begint het vuur weder

aan te vonken. Blaas er maar eens op, dan zal de kool

wel weer aanvonken.

AANVRAAG, ook aanvrage, znw. vr., mv.

vragen. Hd. anfrage. Niet afgeleid van Aanvragen,

evenmin als vraag v;in vragen , maar samengesteld uit

Vraag en het bijw. Aan, en onafhankelijk nevens het

ww. bestaande. Zie bij Vkaag.
1 ) Abstract. De daad van aanvragen , het aanvra-

gen, in verschillende opvattingen.

«) Officieel verzoek aan de wettige overheid of de

bevoegde macht, strekkende om iets voor zich te ver-

krijgen. Verg. Aanvragen, 1, a). ||
Aanvraag of

aanvrage doen om iets. Aan eene aanvraag gevolg

geven. Bij het Bestuur zijn verschillende aanvragen

gedaan om vergunning te bekomen tot het oprichten

van fabrieken. De Admiraal deed herhaalde aanvragen

om versterking der vloot.

b) Verzoek tot levering van een voorwerp dat men

wenscht te koopen
,
gericht tot dengene bij wien het
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te koop is; hetzelfde als bestelling, doch met dit on-

derscheid, dat bij dit laatste de mogelijkheid der le-

vering als zeker wordt aangenomen , terwijl aanvraag

een twijfel onderstelt, of het begeerde artikel wel in

genoegzame hoeveelheid aanwezig is om aan ieders ver-

langen te kunnen voldoen. Verg. Aanvragen, 1,4).

|| Dat boek maakt zulk een opgang, dat de uitgever

onmogelijk aan alle aanvragen voldoen kan.

c) Officieele vraag, tot eene bevoegde macht gericht

,

waarop men antwoord wenscht te bekomen; inzonder-

heid in de diplomatie , van de eene mogendheid aan

de andere. Verg. Aanvragen,- 2). || Op de aanvraag

van Frankrijk , of Engeland geneigd zou zijn aan een

Congres deel te nemen , is door het kabinet van

St. James een ontwijkend antwoord gegeven.

2) Concreet. Het aangevraagde, de inhoud der

aanvraag. || Zijne aanvraag is op goede gronden ge-

weigerd. Al die aanvragen zijn in handen der Com-
missie gesteld , om daarover verslag uit te brengen.

Aanm. Toen aanvraag — waarschijnlijk tegen

het einde der vorige eenw — het eerst in gebruik

kwam , werd het aanvankelijk gelijkgesteld met vraag

en opgevat als eene vraag aan of tot iemand gericht.

Zie het aangemerkte bij Aanvragen. In dien zin

althans wordt het door weiland genomen (1799),

die het woord wel niet verklaart, maar in de door

hem uitgedachte voorbeelden („ Ik verbleekte over deze

aanvraag" enz.) blijkbaar deze beteekenis aanwijst.

Evenzoo gebruikte het bild. in 1808, in de volgende

tweespraak

:

L. Wie zijt gy? W. 't Is aan u, dat ik die aanvraag doe.

4, 28.

Thans echter is die opvatting verouderd , doordien

men aan begon te nemen in den zin van richting

naar zich toe (34, d) en dus nu bij aanvraag be-

paaldelijk denkt aan eene vraag, die men voor zich

doet, d. i. om iets te verkrijgen.

AANVRAGEN , bedr. zw. ww., met hebben
;

oorspronkelijk alleen zwak: vraagde aan, heeft aan-

gevraagd; thans in den onvolm. verl. tijd ook sterk

vervoegd als ww. der 4de kl.: vroeg aan. Uit Vragen

in verschillende opvattingen, en het bijw. Aan. Hd.

anj'ragen.

Het woord, dat noch bij plant, of kil., noch bij

halma voorkomt, en bij weiland als „buiten ge-

bruik" vermeld wordt, is waarschijnlijk eerst iu het

begin dezer eeuw in zwang gekomen , en wel iets

later dan Aanvraag , welk laatste aan weiland reeds

bekend was. Uit de zegswijze iets aan iemand vragen

vormde men vermoedelijk het samengestelde aanvragen
,

dat dus oorspr. met vragen gelijkstond en waarin aan

den zin had van richting naar het doel (34, //), om
aan te duiden dat de vraag aan iemand gericht was:

verg. aanschrijven , aanzeggen enz. Doch het gebruik

heeft sedert den aard des woords gewijzigd , door aan

( evenals in aankoopen , aanruilen enz. ) op te vatten

in den zin van richting naar zich toe (34, d), zoo-

dat aanvragen thans de bepaalde beteekenis heeft van

iets voor zich, ten behoeve van zich zelven te vragen.

Zie verder de Aanm. bij Aanvraag.
1 ) Vragen in den zin van verzoeken ( om iets te

ontvangen). Iets voor zich, ten behoeve van zich

zelven vragen , er om verzoeken , er aanzoek om doen

,

t. w. bij dengene die er over te beschikken heeft.

Doch alleen in bepaalde toepassingen, t. w.

a) In 't algemeen, naar de meest gewone opvat-

ting. Iets op officieele wijze vragen aan de wettige

overheid of een erkend gezag; aan de bevoegde macht
het verzoek richten, om in het genot van iets gesteld

te worden. || Bij het Gemeentebestuur vergunning tot

iets aanvragen. Vrijdom van accijns, teruggave van

te veel betaalde belasting, verlenging van zekeren ter-

mijn, eervol ontslag uit eene betrekking enz. aanvra-

gen. Bij den overste eenige dagen verlof aanvragen.

Hij heeft zijn paspoort aangevraagd. Gemeentegrond

aanvragen , verzoeken om dien in gebruik te mogen
nemen. Er is vergunning aangevraagd tot het aanleg-

gen van een grindweg. Ter beteugeling der ongere-

geldheden heeft het Gemeentebestuur versterking van

garnizoen aangevraagd.
— Daar aanvragen bepaaldelijk beteekent, dat men

iets voor zich zelven verzoekt, sluit het natuurlijk die

gevallen uit , waarin men een verzoek doet ten behoeve

van een ander. Alleen dan , wanneer zulk een verzoek

in zijn naam geschiedt, omdat hij zelf 6f niet be-

voegd öf niet in staat is te handelen , is het woord
cok in die toepassing op zijne plaats; als b. v. wan-
neer een voogd voor zijn pupil, of een zoon voor

zijn zieken vader iets aanvraagt. || Een beurs werd

voor hem ( den jongen student ) aangevraagd en ver-

kregen , v. lennep, K. Zev. 1, 12.

b) In 't bijzonder, van zaken die in het groot of

klein verkocht worden. Den verkooper verzoeken om
de levering van een voorwerp , dat men wenscht te

koopen; het bij hem bestellen, t. w. om geleverd te

worden voor zoover daartoe de mogelijkheid bestaat.

Verg. Aanvraag, 1, b). || Reeds voorde uitgave

van dat boek waren er meer dan duizend exemplaren

aangevraagd. Voor de voorstelling (in den schouwburg)

van morgenavond zijn zooveel plaatsen aangevraagd

,

dat men menigeen heeft moeten afwijzen.

c) In sommige kaartspelen. Den persoon, die rond-

gegeven heeft, verzoeken om eene of meer andere

kaarten in ruil voor even zoovele die men ontvangen

heeft. Gewoonlijk echter zegt men eenvoudig Vragen.

1
1 Hoeveel kaarten vraagt ge aan ?

2 ) Vragen in den zin van uitvorschen ( om iets te

weten te komen). Iets op officieele wijze vragen aan

eene bevoegde macht; inzonderheid in de diplomatie,

van eene mogendheid , die aan eene andere mogend-
heid langs diplomatieken weg eene vraag richt. || Het

Oostenrijksche kabinet heeft te Londen en te Parijs

doen aanvragen , of men aldaar geneigd zonde zijn de

vredesonderhandelingen te hervatten.

Syn. Zie Vragen.
AANVRIEZEN, onpers. en onz. st. ww.

der 6de kl., met hebben en zijn: vroor aan, vroren

aan, heeft en is aangevroren; voorheen ook geheel

regelmatig: vroos aan, vrozen aan, aangevrozen: zie

bij Vriezen. Uit Vriezen en het bijw. Aan in ver-

schillende opvattingen. Hd. anfrieren, alleen onz.

I) Onpers. Hulpw. hebben. Aan in den zin van

voortgang (34,/). Van het weder. Voortgaan met vrie-

zen , onafgebroken door blijven vriezen. || Het vriest maar

alle dagen aan. Het heeft hier in den laatsten tijd

mooi aangevroren: alle wateren liggen toe.

II) Onz. Hulpw. zijn. Aan in den zin van aan-

hechting (34, 4). Van stoffelijke voorwerpen. Door

vriezen zich aan iets anders vasthechten; vastvriezen.

|| Het linnen was van morgen op de bleek aangevroren

(aan hel gras).

Afl. Aanvriezing (in de bet. II; loosjes, Buism.

4, 198).

AANVROTJW. Zie Aanheer.
AANVTJIiLEN , bedr. zw. ww., met hebben:

vulde aan, heeft aangevuld. Uit Vullen en het bijw.

Aan in den zin van aanvulling van het ontbrekende

(34, ƒ). Hd. anfüllen.

1 ) Eigenlijk. Van voorwerpen , bestemd om iets te

bevatten, en die bijna vol zijn; als nagenoeg volle

vaten , kisten , bakken enz. Ze geheel vullen ,
geheel

vol maken, door toevoeging van hetgeen er aan ont-

breekt. || Het wijnvat heeft gelekt en moet noodza-

kelijk aangevuld worden. Men had de aangebroken
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flesch wijn met water aangevuld. Geen van deze kistjes

is geheel vol ; ik zal er één van gebruiken om de

andere aan te vullen.

2) Bij uitbreiding. Van allerlei zaken, waarin eenige

leemte of gaping bestaat, inzonderheid van hoeveel-

heden, die niet voltallig zijn. De leemte of het tekort

in iets wegnemen door toevoeging van het ontbre-

kende; volledig of voltallig maken. || Zoo dit geld

niet toereikende is, zal ik het wel aanvullen. De door

het schrootvuur sterk gednnde gelederen waren spoedig

aangevuld. De Commissie werd aangevuld (voltallig

gemaakt) door de benoeming van twee nieuwe leden.

Eene begrooting aanvullen
(
door bijvoeging van nog

ontbrekende posten of door verhooging van het cij-

fer). — Deeze Lyst . . . schynt wel een werk van ouden

oorsprong te zyn . . , doch merkelyk aangevuld en

bedorven in laater tyden, wagen. Vad. Mist. 2, 148.

Dit Fonds moet aangevnld worden tot ƒ 150,000,

Leev. 8 , 304. Deze twee spreuken . . . verklaren . .

.

elkander, en vullen de eene de andere aan , v. d. palm ,

Sal. 1 , 247. Een beurs werd voor hem aangevraagd

en verkregen , en met vrijwillige bijdragen aangevuld

,

v. lennep, K. Zev. 1 , 12. Hierdoor zult gij het . . .

voorrecht hebben ... te kunnen verbeteren , wijzigen

en aanvullen wat u door de ondervinding blijkt ver-

keerd of gebrekkig te zijn, 1, 238.
— Zegsw. Iemands woorden aanvullen, hem in de

rede vallen en zelf aan het door hem gezegde datgene

toevoegen , dat er nog aan ontbreekt , of dat men hem
in den mond wenscht te leggen. || Bij dat vertellen

gebeurde het niet zelden , dat Donia . . . 't een en ander

in haar verhaal aanvulde of verbeterde, v. lennep,
E. Zev. 3, 181.

— Veelal, met weglating van het object, in een

tusschenzin in het midden of aan het slot eener rede

(evenals met hernemen, hervatten enz. het geval is).

||
„Men spreekt van eene, voor den baron onverdra

-

gelijke, jalousie ..." „Ja, men noemt bet wel eens

jalousie de bourgeoise !" vulde nicht Josephine aan,

V. KOETSVELD, NOV. 1, 195.

3) Bij verdere uitbreiding, door verwisseling van

object. Van de leemten en gapingen zelve, die in

eenige zaak bestaan. Ze wegnemen door het volledig

of voltallig maken van de zaak, waarin zij gevonden

worden.
|

Eene leemte, eene gaping aanvullen. Het
ontbrekende aanvullen. De gaten in den weg moeten

terstond aangevuld worden. — Moet dan zijne ver-

beelding ook dit gebrek aanvullen? geel, Ond. en

Phant. 183. De nadere bijzonderheden, die de toe-

vallig overgebleven gapingen in het verhaal aanvul-

den, v. lennep, K. Zev. 4, 15.

De hoogte valt, de diepte vult zich aan.

TEN KATB 4, 25.

An. Aanvulling, aanvulsel.

AATJ V ULLING, znw. vr., mv. -vullingen.

Van Aanvullen.

1 ) Abstract. De daad van aanvullen , het aanvullen

,

zoowel in de eigenlijke beteekenis ( 1 ), als inzonder-

heid in de oneigenlijke opvattingen (2 en 3). Het
vol, volledig of voltallig maken, of wel het herstellen

van het ontbrekende. || Wijn, bestemd ter aanvulling

van andere vaten. De aanvulling eener ontoereikende

geldsom. De aanvulling van een college door de be-

noeming van nieuwe leden. Eene aanvulling der be-

grooting. De aanvulling van eene leemte, van eene

gaping , van het ontbrekende. — De komst dier troepen

was noodig tot aanvulling der gcledene verliezen

,

knoop, Waterloo 110. Gissingen, weglatingen en

aanvullingen, geel, Ond. en Phant. 189.
— In den sluisbouw. Aanvulling tusschen de kes-

pen , het aanvullen , met stevig aangestampte kleispecie

,

van de tusschenruimten tusschen de kespen of slikhou-

ten , nadat deze op de ingeheide palen bevestigd zijn.

— Rechtsterm. Aanvulling der akten van den

burgerlijken stand, het bijvoegen — overeenkomstig

de voorschriften der wet — van ontbrekende akten of

van hetgeen in de ingeschrevene akten is uitgelaten.

|| Alle uitspraken tot verbetering of tot aanvulling

van akten . . . zullen ... in de loopende registers wor-

den ingeschreven , B. W. a. 73. Degene die . . . de

aanvulling of verbetering van eene akte van den

burgerlijken stand in regten wil doen bevelen , W. v.

B. B. a. 829. De verzoeker van aanvulling of ver-

betering, a. 832.

2 ) Concreet. Datgene waarmede iets aangevuld is

,

het toegevoegde gedeelte. Verg. Aanvulsel. | Die

kroniek bevat eene menigte aanvullingen, die blijkbaar

van eene andere hand zijn dan het oorspronkelijke

werk.

Samenst. Aanvullingsmanschap , -spant, -troepen.

AANVULLINGSMANSCHAP, znw.vr.,

meest iu het mv. -manschappen. Uit Aanvulling en

Manschap. Zie bij Aanvullingstroepen.
AANVULLINGSSPANT , znw. onz., mv.

-spanten. Uit Aanvulling en Spant. In den scheeps-

bouw. Benaming der spanten of ribben van een schip

,

die, na het zetten der spanten van oprichting, tusschen

deze in geplaatst worden. || De oprichtingsspanten wor-

deu op de werf gereed gemaakt en dan op hunne

plaats gesteld ; maar de aanvullingsspanten worden

stuksgewijze, op hunne plaats , tot een geheel gemaakt.

AANVULLINGSTROEPEN, znw. m.,

in het meerv., zonder enkelv., omdat troepen hier

eene andere beteekenis heeft dan het gewone mv. van

troep. Uit Aanvulling en Troepen (zie bij Troep).

Troepen of manschappen ter aanvulling van een leger,

hetzij tot versterking, hetzij tot herstel van geledene

verliezen.
|

Al hetgeen het (leger) voor de verple-

ging behoeft, alle munitie, alle aanvullingstroepen

,

landolt 2, 73.

In gelijken zin zegt men ook Aanvullingsman-

schap.

AANVULSEL, znw. onz., mv. -vulsels. Van

Aanvullen met het achterv. -sel in den zin van middel.

De stof , waarmede iets wordt aangevuld ; of wel Iets

dat tot aanvulling verstrekt, een toegevoegd gedeelte.

In het laatste geval hetzelfde als Aanvulling in de

concrete opvatting 2), doch met minachting gezegd.

1

1 Dit papier is goed om bij het inpakken van boeken

als aanvulsel te gebruiken. Het oorspronkelijke ver-

haal van den schrijver is door allerlei uitlatingen en

dwaze aanvulsels geheel verknoeid.

AANVUREN, bedr. zw. ww., met hebben:

vuurde aan, heeft aangevuurd. Hd. anfeuern. Uit

het bijw. Aan in den zin van toeneming (34, j) en

Vuren, een woord dat in onze taal weinig voorkomt

en thans alleen van het vuur geven met schietgeweer

gezegd wordt. Vroeger echter werd het ook anders

gebruikt. Plantijn vermeldt de uitdrukking het bedde

vieren, d. i. met vuur in de beddepan verwarmen.

Kiliaan vertaalt vieren door incendere , en doorfesios

extruere ignes , het aansteken van vreugdevuren; van

welke laatste opvatting men een voorbeeld aantreft in

eene oorkonde der stad Sluis , van 1498 , bij Janssen

en v. dale, Bijdr. 4, 138'. Doch het lijdt geen

twijfel, dat vieren of vuren nooit veelvuldig in ge-

bruik is geweest; althans niet in de algemeene betee-

kenis van doen branden: meest werd het in bijzondere

toepassingen genomen. In het Hoogd. daarentegen is

feuern een zeer gebruikelijk woord , niet alleen als

onz. ww. voor branden, maar ook als bedr. voor

doen branden. Zie grimm, D. Wtb. 3, 1597 vlg.,

die het o. a. door brennen machen, enlzünden ver-

klaart. Daar laat zich dus anfeuern gemakkelijker
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uitleggen , dan aanvuren bij ons. Bedenkt men daarbij

,

dat aanvuren een woord is van jongere dagteekening,

dat noch bij plant, of kil., noch in den Statenb.,

noch zelfs bij halma voorkomt, dan mag men als

waarschijnlijk aannemen , dat het eigenlijk eeue navol-

ging van anfeuern geweest is, althans niet zonder

invloed van het hoogd. voorbeeld in gebruik is ge-

komen.

1 ) Eigenlijk. Van brandbare stoffen , die nog weinig

branden. Sterker doen branden, geheel in vuur zetten.

In deze eigenlijke opvatting thans verouderd.
|
Om

weinig en langzaam te spreeken, juist als of men on-

der het aanvuuren van een pyp spreekt, Blank. 1,

Yoorr. XXIII.

— Deze eigenlijke beteekenis vindt men soms figuur-

lijk toegepast op eene wijze, die den overgang maakt

tot de overdrachtelijke opvatting, welke thans de

gewone is. || Het vonkje van liefde, dat hier in ons

smeulde, zal daar tot een vollen en blakenden gloed

worden aangevuurd, v. d. palm, Leerr. 9, 149.

Dat hij de flaauwe straal uwes Wezens, die in zijnen

eigen boezem blaakt , door verbeelding moge aanvuren

,

tot dat hij den gloed uwer volmaaktheid meent te

aanschouwen, Sal. 3, 274. Hoe door dit alles de

hitte van den strijd steeds aangevuurd ... wordt,

Red. 4, 11.

2) Overdrachtelijk.

a) Van neigingen, hartstochten enz., waarvan men
figuurlijk zegt, dat zij branden of blaken. Sterker

doen branden , als 't ware in vlam zetten ; dus Ver-

sterken, aanwakkeren, krachtig opwekken.
n) Voorheen in 't algemeen, van alle neigingen

en driften, kwade zoowel als goede. Zoo leest men,
bij schrijvers uit het laatst der vorige en het begin

dezer eeuw , van het aanvuren van toorn ( Leev. 4 , 244 ),

van drift (Leev. 5, 22), van gevoeligheid (Leev. 5 , 55),

van haat (v. d. palm, Bed. 1, 76; 4, 130), van
hoogmoed (U'ildsch. 2, 187), van „onze dierlyke

geesten" (Leev. 5, 293), van begeerten (Leev. 2, 97),

van zucht of verlangen (Leev. 6, 110; 7, 329), van

glorie of roemzucht
(
Leev. 4, 328), van genegenheid

(Leev. 7, 219), van neigingen (Leev. 6, 39;FOKKE,
Boert. Reis 1 , 125 ; V. D. palm , Leerr. 16, 226), van
liefde (Leev. 8, 312), van de verbeelding (Leev. 3,

226; 4, 199; fokke, Verz. W. 6, 105), enz.

ft) Thans echter is het gebruik van aanvuren veel

beperkter. Het geldt uitsluitend in goeden zin, en

heeft geen ander onpersoonlijk object bij • zich , dan
een zoodanig dat het begrip van ijver uitdrukt of

onderstelt. || Slapperloot! hoe vuurt dit mijnen ijver

aan! Wildsch. 2, 151. Onze ijver worde er door

aangevuurd, de veerkracht onzer ziel gespannen,
v. n. palm , Leerr. 2 , 22. Om . . . den ijver der

leerlingen aan te vuren, Red. 1, 191. Die krachtige

prikkels .
.

, waardoor onze werkzaamheid gestadig

aangevuurd ... wordt, Sal. 1, 226. Hij was het,

die ... den moed om weerstand te bieden krachtig

aanvuurde, -Red. 4, 130. Die ingeschapen kracht van
ziel , die . . . door de grootheid der gevaren slechts

sterker aangevuurd, slechts heftiger ontvlamd wordt,

1, 101. De geest des onderzoeks en der navorsching

werd in hem opgewekt en aangevuurd (in ijver ont-

stoken), 1, 174.

Streeft al de drommen door, en vuurt hunn' ijver aan!

BILD. 2, 438.

Ja , vuurt een heiige geestdrift aan
Voor ons herboren volksbestaan !

SPANDAW 4 , 111.

b) Van personen.

« ) Voorheen in 't algemeen. Iemand aanprikkelen

,

aanzetten , aandrijven , zoowel tot het kwade als tot

het goede. || Wat is voor hem, aangevuurd doordeeze

drift, onmooglyk? Leev. 3, 128. Als de hoop ons

aanvuurt, 7, 175.

ft) Thans, in beperkter opvatting, uitsluitend in

goeden zin. Iemand in ijver ontsteken, met geestdrift

vervullen, om te streven naar een edel doel. || Door

zucht tot roemrijke navolging aangevuurd , v. d. palm ,

Sal. 1, 144.

Heeft hy door rand of daad , voor 't minste door zijn voorbeeld
,

De krijgren aangevuurd .'

DA COSTA 1 , 454.

Op ed'ler lauw'ren mogt gij staren,

Een heil'ger doelwit vuurde u aan.

lulofs, Ged. 153.

Hij gaat. Hem vuurt een zielsverlangen aan
Naar zulk een roem als eeuwig voort doet leven.

TEN KATE 4, 113.

Zijn voorbeeld schijnt de Franken aan te vuren.

4, 257.

— Syn. Zie Aansporen.
Afl. Aanvuring, aanvuurder (-vuurster).

AAÏTWAAIEN , onz. en bedr. ww., met zijn

en hebben; in den onvolm. verl. tijd zoowel zwak
vervoegd : waaide aan , als sterk naar de 4de k). : woei

aan, woeien aan; in het verl. deelw. alleen zwak:

is en heeft aangewaaid. Uit Waaien en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen. Ohd. anawdhan
(graff 1, 622); nhd. anwehen.

I. Onzijdig, met zijn en hebben.

1 ) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Hulpw. zijn.

a) Eigenlijk. Van lichte stoffen , die gemakkelijk door

den wind voortbewogen worden , als stof, zand , sneeuw

,

dampkringsstoffen enz. Door den wind aan eene plaats

gewaaid of aangevoerd worden. || De sneeuw, die van

de vlakte aangewaaid was, versperde den toegang tot

het huis.

de witberypte kou,
Die aenwaeit uit het blaeuwe Noorden.

poot 3, 118.

't Koeltje speelt en stoeit, al suizend, met de bloempjes van
[de hei

;

Zoele balsemhichtjes waaijen op zijn donzen wiekjes aan.

lulofs, Ged. 172.

— Ook met den 3den nv. des persoons, tot wien

iets op den adem des winds gevoerd wordt; doch

meest met een onstoffelijk object, als geluiden, geuren

enz. Verg. bedr. 1 ).

Reeds waait van ver het wild gedruisch hem aan.

TEN KATE 4, 306.

Dan waait my troost in 't windtjen aan.

BEETS , Verstr. Ged. 1 , 64.

b) Overdrachtelijk, van personen. Onverwachts cu

toevallig op eene plaats aankomen, met het bijdenk-

beeld dat men er niet zeer welkom is; t. w. zooals

vogels, door den wind voortgestuwd, of schepelingen,

door den storm uit hunnen koers gedreven, ergens

aanbelanden waar men ze niet verwachtte of ver-

langde. || Wat verbeeldt zich die windbuil, die hier

uit den vreemde is komen aanwaaien? — De vTeemde

vogelen (personen ), die uit andere luchten op een zon-

nigen zondag komen aanwaaien, beets, Cam. Obsc.

24. Hij dacht eerst de beleider van 't gansche spel te

wezen , en daar komt een Spaansche monnik aanwaaien

,

die ons allen naar zijn pijpen zal laten dansen , v. lennep,
Rom. 1, 279.

2) Aan in den zin van nadering (34, g). Hulpw.
zijn. Figuurlijk, van personen. Waaiend naderen, met

winderigen gang aankomen ; vooral gezegd van iemand

,

die onder het gaan met de armen slingert of zwaait.

|| Daar komt hij weer aanwaaien (of— aangewaaid).
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8) Aan in den zin van aanhechting (34, 6).

Hulpw. zijn.

a) Eigenlyk. Van stoffen, die door den wind voort-

bewogen kunnen worden. Door de werking van den

wind een persoon of een voorwerp bereiken en er zich

aan hechten ; tot iemand of iets waaien en er zich

aan vastzetten. Met den 3<>en nv., doch alleen waar

het een persoon betreft. || Zijne klcederen waren ge-

heel overdekt met aangewaaid stof. De spuitgasten

zagen zwart van den dikken rook, die hun aanwoei.

6) Overdrachtelijk. Van zaken, die als voorwerpen

van bezit beschouwd worden, zoowel stoffelijke bezit-

tingen, als onstoffelijke hoedanigheden, vermogens enz.

Onverwachts en toevallig in iemands bezit geraken

;

als door den wind aangevoerd van buiten tot hem
komen, zonder dat hij er de minste moeite voor heeft

aangewend. Altijd mei schertsende minachting gezegd.

Met den 3<ten nv. des persoons. || Gij denkt, geloof

ik, dat de kennis n aanwaaien zal. Dat waait iemand

maar zoo niet aan; men moet zich oefenen. — Willem

de Klerk . .
.

, heer van Boevekerk , dien deeze tj tel

niet by geval aangewaavt scheen, hoopt, N. H. 514.

Al, dat ons licht aanwait, kan men niet schoon of

veel te beduyen rekenen, de bbune, Wetst. 1, 285.

Reen voorouderlijk of door vlijt gewonnen goed , maar
schielijk aangewaaid , indien maar aangewaaid ! fortuin

,

v. D. palm , Sal. 1 , 272. De menschclijke ziel heeft. .

.

eenc zeer zonderlinge eigenschap, en die is, dat ze

de denkbeelden , die haar zoo van buiten aanwaaijen

,

aardig uit elkander zetten kan , fokke , Boer/. Reis

1 , 95. Als ik het indenk , weet ik naanwelijks van

waar my de vermetelheid is aangewaaid om hem u

voor te stellen, beets, Cam. Obsc. 32. Eene toe-

speling op nw vadera afkomst, eene hatelijkheid op
uw aangewaaiden rang, 148.

4) Aan in den zin van toeneming (34,,/). Hulpw.
hebben. Van den wind. Met toenemende kracht waaien

,

feller aanwakkeren.

Een opgestoken kou {koelie), die aanwoei naar hun bede,
Voert hen de zeestraat uit. tollens 6, 8.

5) Aan in den zin van aan het branden (28, e).

Hulpw. zijn. Van smeulende brandstoffen. Door den

wind aan het branden raken. || De brandstapel had

lang liggen smeulen , toen er eindelijk een koeltje op-

»tak en het hout plotseling aanwoei.

II. Bedrijvend , met hebben.

1 ) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Eigenlijk van den wind als onderwerp; bij

dichterlijke uitbreiding ook van hetgeen door den wind
bewogen wordt. Iets op den luchtstroom aan of op
eene plaats aanvoeren of brengen. || Al het zand, dat

hier ligt, is door den wind aangewaaid. — De bal-

semgeuren der lucht waaijen gezondheid en leven aan,

v. d. palm, Sal. 4, 181.

Zagte zuiden windjes waaijen

Balzemrrke koeltjes aan.

/••r. 4, 255.

— Ook met den 3den nv. des persoons, tot wien

iets op den luchtstroom gevoerd wordt; doch meest
met een onstoffelijk object. Verg. onz. 1, fl). || Wat
voor wind . . kan u iets goeds aanwaaijen ' geel ,

Sent. Reis 155.

Waait, gu bloemen en gij kruid
Nu nog eens me uw geuren aan

'

TOLLENS 8, 11S.

2) Aan 'in den zin van aan het branden (28, e).

Van den wind. Door waaien aan het branden brengen,
aanblazen. Weinig gebruikelijk. Van ecu watermolen

,

die den blaasbalg eener smederij in werking brengt

,

zegt de dichteres

:

De kracht van 't stroomnat dringt
En dryfl de radren om, opdat ze in 't mstloos draaien
Den windbalg roeren, om den vuurgloed aan te waaien.

v. merken, Germ. 228.

Afl. In Groningen zegt men een aanwaaisel
(anvsaisel) voor een oorveeg, een klap die zoo on-

Is komt aanwaaien : hetzelfde dus als fr. souflet
vau souffier , lat. sujlare (swaagman 49).AANWACHTEN , onz. zw. ww-, met hebben .

tcachtte aan, heeft aangewacht. Uit Wachten en het
bijw. Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Verg. hd. anwarten, exspectare (orimm,
I). Il'tb. 1, 515). De eigenlijke beteekenis van aan-
wachten is wachten tot iemand of iets aan is , dus
wachten op het aankomen. Het woord is in gebruik
als kuustterm iu de jacht met den vogel, en wordt
van den valk gezegd, die in de lucht wacht op het
wild, dat door de honden wordt opgespoord en straks
zal worden opgejaagd. || Op de plaats gekomen waar

i patrijzen waren neergestreken, liet men de honden
en de valken aanwachten. De hond staat; werp

den valk op, dan kan hij aanwachten, totdat de pa-
trijzen opspringen.

AANWAGGELEN , onz. zw. ww.,met»>:
waggelde aan , is aangeioaggeld. Uit Waggelen en
het bijw. Aan in den zin van nadering (34, g).
Waggelend naderen, aankomen met moeilijken gang
en heen en weder schommelende beweging. Van kort-
pootige zwemvogels, inzonderheid van ganzen, of van
zwaarlijvige personen, en in dit laatste geval hetzelfde

als Aanschommelen (zie ald.). || Daar kwam een
troep ganzen aangcwaggeld. — Daar kwam Moeder,
onder het gerinkel van een grooten bos sleutels, en
met een lekken dikkop van een keeshond in haar arm,
aauwaggelen, Leev. 1, 193.

AANWAKKEBEN , bedr. en onz. zw. ww.,
met hebben en zijn : wakkerde aan , heeft en is aan-
gewakkerd. Van Wakker in den figuurlijken zin van
opgewekt, levendig, en het bijw. Aan in dien van
toeneming (34, /).

I) Bedr. Hulpw. hebben. Wakkerder, levendiger
maken, sterker opwekken. Van personen en hunne
gemoedshoedanigheden , neigingen enz. gezegd. || Het
vooruitzicht van te zullen slagen wakkerde hem aan
(maakte hem ijveriger). — Het grondbeginsel, dat

ons steeds bezielen moet, steeds in ons levendig ge-

houden en aangewakkerd moet worden , v. d. palm
,

Red. 1, 111.

Toen had hy dadelijk een knappun dronken roes,
En raakte aan 't zingen. Ik schonk voort om 't aan te wak-

(keren.

BILn. 4 , 222.

- Syn. Zie Aansporen.
— Aanm. Aanwakkeren geldt altijd in gui,

zin: het is het opwekken van ijver ten goede, het
verlevendigen van iets dat goed is of althans (gelijk

in de aanh. uit bild. ) door den spreker als goed
wordt voorgesteld. Reeds daarom zou de uitdruk

„ het wakkert den lediggang aan ," die men bij een
hedendaagsch schrijver aantreft, niet goed te kenren
zijn , al ware ook de bijeenvoeging wakkere lediggang

geen contradictio in terminis.

II) Onz. Hulpw. zijn. Wakkerder, levendiger

worden.

o) Van den wind, de zee en de golven. Toenemen
in kracht of onstuimigheid. || De wind wakkert aau,
neemt in kracht toe. De zee wakkert aan, de golven
worden hooger. — Om, daar nu de wind aanwak-
kerde , . . . rcgelregt met den stroom op het zwakke
roofscliip in te zeilen, LOOSJES, Lijnsl. 3, 365.
Tegen den avond was het windjeu aangewakkerd

,

v. lennep, Rom. 6, 255.
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In 't eind begint de lucht te klaren

,

De koelte wakkert aan in 't varen.

TER HAAR, St. P. Rots 12.

Het flaauwe koeltje wakkerde aan.

meyer , Boekan. 75.

*) Van gemoedshoedanigheden , neigingen enz. Ster-

ker opgewekt worden , toenemen in kracht of hevig-

heid. || De trek zou niet alleen dezelfde blyven, maar

aanwakkeren, Blank. 3, 203. Van dag tot dag was

die wensch hij hem aangewakkerd, loosjes, Lijnsl.

4, 318. De lust tot de beoefening der wetenschappen

wakkerde aan, ter haar, Gesch. d. Kerkli. 29.

Dan zal het heel licht gebeuren, dat, hij de minste

toenadering van weerszijden , de oude genegenheid ,
die

hij en Bettemie voor elkander plachten te voeden,

weer aanwakkert, v. lennep, K. Zev. 2, 186. Zij

zochten hem , onder de aanwakkerende godsdiensttwis-

ten, tot een ijverigen voorstander der oude rechtzinnige

leer te maken, v. lennep, Rom. 1, 137.

'k Ontken niet echter dat de Tlijt is aangewakkerd.
BILD. fl . 79.

Afl. Aanwakkering.

AANWANDELEN, onz. zw. »*, met zijn

en hebben: wandelde aan, is en heeft aangewandeld.

Uit Wandelen en het bijw. Aan in verschillende op-

vattingen. Hd. anwandeln, doch in geheel verschil-

lende beteekenis.

1) Aan in den zin van nadering ( 34, g). Hnlpw.

zijn. Wandelend naderen , langzaam en op zijn gemak

aankomen. || Ziet gij in die straat, daar ginds ...,

die knappe dienstmeid niet, die zoo regt hupsch aan

komt wandelen? v. koetsveld, Nov. 1, 236. En

meteen ging hij Mejuffrouw Tronck te gemoet, die van

de zijde der oranjerie kwam aangewandeld , v. i.ennep,

K. Zev. 2, 211.

Eens , dat wij er beide

Op eene bank te rusten zaten , kwam
Hij _ God, hij zelf! — daar aangewandeld.

V. BEEBS , Jong. 1'2.

2) Aan in den zin van richting naar het doel

(34, /;)• Hulpw. zijn. Met het voorz. bij. Onder het

wandelen bij iemand aangaan, zich in 't voorbijgaan

even naar zijne woning of verblijf begeven, om hem

te spreken of hem een kort bezoek te brengen. Verg.

Aangaan (onz. A, I, 2), Aanstappen (onz. 2, b)

enz. || Bij iemand aanwandelen. Ik zal morgen wel

eens bij u aanwandelen. In het terugkomen hen ik

even bij X aangewandeld, om te hooren of hij ook

tijding van zijn zoon had.

3) Aan in den zin van voortgang (34, j). Hulpw.

hebben. Onafgebroken en met versnelden tred voort-

wandelen. || Laten we wat aanwandelen; we komen

anders te laat.

lanm. In het Hoogd. is wandein in de betee-

kenis van fr. se promener, die aan ons wandelen uit-

sluitend eigen is, sedert lang in de gewone schrijftaal

verouderd en door spatzieren vervangen. Het is nog

alleen bij dichters en in gewestelijke spraak bekend.

Maar altijd was dit wandein veel ruimer van opvat-

ting dan ons wandelen. Het werd, in verschillende

toepassingen, voor gaan in 't algemeen genomen, en

ook van levenlooze zaken gezegd , voor sich leicht und

langsom fortbewegen. Zie Adelung 4, 1378, die de

volgende voorheelden aanhaalt:

Wenn in dem flnstersten Wald ein flimmernder Sunnenblick
[wandelt.

ZACHARIÜ.

l'nd ein wandelndes Jauchzen durchdrang die Pforten des

[Abgrunds.

KLOPSTOCK.

Uit deze opvatting van wandein is de eigenaardige

beteekenis van hd. anwandeln geleidelijk te verklaren.

Het wordt — voorheen met den 3den nv., thans met

den 4den
; als bedr. ww. — van allerlei aandoeningen

,

gewaarwordingen, neigingen enz. gezegd, die iemand

onverhoeds en onwillekeurig overvallen of bekruipen

(zie grimm, D. Wtb. 1, 5)4); op gelijke wijze als

vroeger ons aangaan gebezigd werd (zie Aangaan,

bedr: II, 1).

Door sommige schrijvers hier te lande is deze hoogd.

opvatting van het woord nagevolgd. Inzonderheid van

v. d. palm was aanwandelen in dezen zin eene,

geliefkoosde uitdrukking. || Welk een streelend zin-

genot is het . . . deu liefelijken slaap zich van liever-

lede te voelen aanwandelen! Sal. 6, 9. De lust, die

hem heden ontbreekt, zal hem morgen niet aanwan-

delen , 1 , 209. Menschen ... wie de godsdienstijver

als bij vlagen aanwandelt, Mijbel v. d. J. 7, 147.

Zoo zal bij het intreden reeds eene zachte huivering

u aanwandelen, Red. 4, 50. Vrees wandelde mij aan en

beving, 2, 75. — (Verg. ook Sal. 6, 306; Bijbel

v. d. J. 12, 4; 16, 141).

Elders past hij het ook op kennis en bekwaamheden

toe, die iemand als 't ware onverwachts eigen wor-

den , hem aanwaaien , als men zegt ; doch zonder het

schertsende en minachtende, dat aan dit laatste woord

verbonden is. || Van waar is den Galileër die kennis

aangewandeld? Leerr. 12, 238. Van waar was hem

dan deze gave der kennis en der wetenschap aange-

wandeld? 12, 60.

Ondanks het gezag, dat aan een keurig schrij-

ver als v. d. palm toekomt, verdient toch aanwan-

delen in dezen zin geene aanbeveling, en behoort het

een germanisme te heeten , met ons taaieigen in strijd.

Wandelen heeft bij ons, in tegenstelling met het

Hoogd., eene zeer bepaalde beteekenis. Het wordt

uitsluitend van personen gezegd, en geeft te kennen

dat men langzaam en op zijn gemak gaat, dat men

beweging neemt voor zijn genoegen, of althans met

geen ander doel dan de beweging zelve. In aanwan-

delen derhalve, van gewaarwordingen enz. op die wijze

gebezigd , wordt wandelen geheel uit zijne beteekenis

gerukt: het grondwoord en de samenstelling zijn met

elkander in strijd. Het is waar, ook in andere echt

Nederlandsche woorden is dit niet zelden het geval,

wanneer het samengestelde ww. eene verouderde op-

vatting van het grondwoord bewaard heeft. Zoo is

b. v. voor ons gevoel de samenhang van aanvangen

en vangen, van aanrechten (opdisschen) en rechten

(rechtspreken) verbroken. Doch al moet men dit dulden

in historisch overgeleverde woorden, die nu eenmaal

hun recht van bestaan hebben, men mag het niet

willekeurig invoeren bij het vormen van nieuwe woor-

den. Daar komt bij, dat wandelen bij ons nooit die

beteekenis van hd. wandein gehad heeft en dus in

die opvatting geen recht hoegenaamd heeft. Aan-

wandelen, als bedr. ww. en in dien zin, is dus

inderdaad met den aard der taal in strijd: het kan

slechts strekken om de beteekenis van wandelen in

verwarring te brengen, tot schade voor die bepaald-

heid van begrippen, die een eerste vereischte is voor

eene beschaafde taal.

Het denkbeeld, dat men door aanwandelen wil uit-

drukken, zal men meestal door bevangen, bekruipen,

overkomen, overvallen, of wel door aankomen, eigen

worden enz. kunnen wedergeven. Doch al ontbrak ons

eene enkele maal het eigenaardige woord , dit zou nog

geene reden zijn om eene uitdrukking goed te keuren,

die bij ons evenmin te verdedigen is, als in het Hoogd.

anspatzieren zou wezen.

AANWAPPER.EN , onz. zw. ww., mtt zijn:

wapperde aan, is aangewapperd. Uit Wapperen en

het bijw. Aan in den zin van nadering ( 34, g). Wap-

perend, fladderend aankomen. Dichterlijke uitdrukking,
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van een zachten wind gezegd, die de lucht in eene

liefelijke beweging brengt; in tegenstelling van aan-

waaien, dat aan een sterken wind doet denken.

't Lenteluchtje wappert aau ,

't Lcover is aan 't opengaan.
TOLLENS, 3, 43.

AANWAS , znw. m., mv. -wassen. Voorheen ook

ten onrechte aanwasch gespeld ( zie hutd. Pr, 1 , 449

,

en verg. bij Wassen). Hd. anwachs. Van Aanwas-
sen (in de bet. 1, a en b).

1 ) Abstract , zonder mv. De werking van aanwassen

,

het aanwassen of aangroeien.

o) Eigenlijk, van hetgeen leeft, of als levend voor-

gesteld wordt. , en zich door groeien ontwikkelt of

nitbreidt.
|| Den aanwas van het onkruid te keer

gaan. — In den bloei zyner jeugd, in den aanwasch

zyns verstands, Leep. 5, 257.

Vooral in de uitdrukking:

— In aanwas staan, van boomen. Voortdurend

groeien en daardoor in waarde toenemen. || Deze boo-

men staan in aanwas, maar die daar ginds staan op

hun bederf.

b) Overdrachtelijk, hetzij van levende wezens, wier

aantal zich op andere wijzen uitbreidt , hetzij van

levenlooze zaken. Het grooter worden, het toenemen

in Irracht , omvang of aantal. Hetzelfde als Aangroei

,

dat echter minder in gebruik is. || De spoedige be-

kering en aanwas der eerste Christenen, v. effen,
Speet. 3, 7. Den aanwas der burgerlijke vrijheid,

stijl, Opk. 19. Met den aanwas der steden, 85.

Met den aanwas der rijkdommen, 374. Door aanwas

van tijdelijke vermogens, fokke, Verz. W. 10, 6.

Eene legermagt, die slechts geringen aanwas behoefde,

om alle ernstige aanslagen. . . te verijdelen , v. n. palm,
Gedenkschr. 30. De bevolking eens lands kan tot znlk

eene hoogte gestegen zijn , dat zij voor geen merkbaren

aanwas meer vatbaar is, Sal. 3, 286.

't Volmaakte zelf zal aanwas vinden.

DB LASHOT, Dichtk. W. 131.

'k Zag dagelijks met schrik den aanwas der gevaren.

wiselics. Mens. 4, 190.

— Rechtsterm. Aanwas, vergrooting van iemands

erfdeel of legaat, daardoor ontstaande, dat hetzij het .

wettelijk erfrecht, hetzij de erfstelling of making ten
!

opzichte van een of meer der gezamenlijk geroepene

erfgenamen of legatarissen geen gevolg kan hebben.

Recht van aanwas, het recht op die vergrooting.

|| Het erfdeel van dengenen , die de erfenis verworpen

heeft, wordt door regt van aanwas door zijne mede-

erfgename]] verkregen, B. W. a. 1105. — Verg.

a. 1049, 1098, 1100.
— Aanwas van grond, langzame uitbreiding van

landen, aan een loopend water gelegen, ten gevolge

van aanspocling. |] De aanwas neemt hier sterk toe.

Door aanwas is hier in de laatste jaren vrij wat grond

gewonnen. — Door overstuiving , overvloeying ende

aenwas, de groot, Inl. B. II , $ 9. Aenwerp van

slijck ofte aenwas wierd verstacn te geschieden, wan-

neer de stroom ofte zee ongëvoelijck iet aenbracht aen

het land , ald.

2) Concreet, mv. -wassen. Het uitwerksel van aan-

wassen, doch alleen in de bepaalde bcteekenis van

Door aanslibbing toenemen , van grond of land ge-

sproken. Aangeslibde of aangespoelde grond; nieuw-

gevormd land , waardoor het reeds VToeger bestaande

vergroot wordt. |
Dat de aenwassen als ghevolg van

de wateren' de Graeflickheid toekomen, nE groot,
Inl. B. II, $ 9. Recht van aenwas hebben, recht

hebben op den door aanspoeling gevormden grond,

ald. De aanslijkingen en aanwassen , welke natunrlijk

,

langzamerhand en ongemerkt , aan de landen , bij een

loopend water gelegen , aangroeijen , norden aanspoe-

lingen genaamd, B. W. a. 651. Aanwassen, gorsin-

gen en schorren , door de zee aan de stranden en aan

de oevers der rivieren , alwaar ebbe en vloed gaat

,

aangespoeld, a. 652.

— Syn. Zie Aanspoeling.

AANWASSEN, onz. st. ««-., oorspr. van de
4de

}
doch thans (en reeds in 't Mnl.) van de 7<*e

kl., met zijn: wies aan, wiesen aan, is aangewassen.

l'it Wassen en het bijw. Aan in verschillende opvat-

tingen. Hd. anwachsen.

1) Aan in den zin van toeneming (34, j). Het-

zelfde als Aangroeien , 1 ), doch minder alledaagsch.

a) Eigenlijk. Van levende wezens en, bij figuurlijke

toepassing, van hetgeen als levend voorgesteld wordt.

Door wassen of groeien grooter worden of vermeerderen

,

toenemen. || Bij dit weer wast het onkruid sterk aan.

—

Dat het zelve aldus meer als oit zoude aanwassen en

bloeyen, v. effen, Speet. 1 , 159. Zy zal . . . voor

haar dertig jaar met Bram Kyzig en een aanwas-

send huisgezin gelukkiger leeven, dan zy nu kan be-

zeffen, Leev. 3, 310. Mogten dan slechts deze drie

woorden hun bijblijven, als drie kleine zaadjes, die

in 't eigen leven en eigen hart kiemen en aanwassen

,

v. koetsveld, Mensch. leven 3.

b) Overdrachtelijk. Van zaken , die nieteigenlijk wassen

of groeien. Grooter worden, toenemen, zich uitbreiden.

|| Waerom soude het verderf tot schade der Koningen

aenwassen? Ezra 4, 22. Als het vermogen overvloe-

digh aenwast, en setter het herte niet op, Ps. 62, 11.

MiJs het aanwassen van de magt der Germaanen,

wagen. Vad. Hist. 1 , 134. By 't aanwassen des

bygeloofs, 1, 154. Met het aanwassen der jaaren betert

dit niet, Blank. 2, 197. Onze kennis zal immer
aanwassen , fokke , Verz. TV. 5 , 89. De menschen

in getal aanwassende, en allengs in kennis ... toene-

mende, wiessen ook de begeerten bij hen aan, 7, 42.

Wij zagen, onder haar bestier, 's lands voorspoed ge-

durig aanwassen, stijl, Opk. 339. Het vermogen

van Hertog Filips . . . wies gedurig aan , 64.

Ik vleide me in 't gevoel van aangewassen krachten.

BILD. 5, 299.

Toen van wijd en zijd, uit bergen en moerassen,

Die vloed van helden rees, ontelbaar aangewassen.

TOLLBNS 5, 7.

— In 't bijzonder van land gezegd , dat zich allengs

door aanspoellng uitbreidt. Verg. Aanwas, l,ien2).

|| Het land wast aan deze zijde niet zooveel aan, als

het ginds afneemt.

— Dichterlijk ook van de maan, wanneer het lich-

tende gedeelte van hare schijf allengs grooter wordt

;

naarvoor men gewoonlijk Wassen zegt.

De maan neemt af en wast weer aan.

TOLLENS 10, 175.

— Aanwassen lot iets , door wassen of toenemen

iets worden. || Door onweder en storm . . wies de

aanhoudende regen tot geweldige stortvlagen aan , bos-

scha, Lev. v. W. II, 307.

Dan wast hier klein begin onmerkbaar aan tot groot.

STAKING 3, 123.

2) Aan in den zin van aanhechting (34, b).

a) Eigenlijk. Van deelen van levende wezens, van

menschen , dieren en planten. Door wassen of groeien

zich aan een ander deel vasthechten; aan iets vast-

groeien. Verg. Aangroeien, 2, a). || De long was

aangewassen , had zich aan de ribben vastgezet. De

schors is weder aangewassen , aan den boom vastge-

groeid.

Dus in de omhelzing tot één lichaam aangewassen
,

Is 't man noch vrouw , maar beide.

BILD. 3, 142.
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i) Oneigenlijk wordt, met verwisseling van het

subject, van een dier gezegd, dat het aanwast, wan-

neer de longen aan de ribben vastgroeien. Verg. Aan-
groeien, 2, b). || De koe was aangewassen.

— xviide E. Figuurlijk werd aanwassen voorheen

ook, met een 3den nv. des persoons, op toestanden,

hoedanigheden enz. toegepast, die dan werden voorge-

steld als van zelve ontstaande en zich aan den mensch
hechtende. Verg. Mnl. Wdb. op Aenwassen, 1,2).

Dat door een quaet meer quaets ons aenwassen soude.

v. ghistele, Ter. Jndr. 64.

Is u dese heylicheyt langhe aenghewassen ?

71.

Af 1. Aanwas ( in de bet. 1 ), aanwassing ( in de bet. 2 ).

Bij hooft ook aanwasselingen , van jeugdige op-

groeiende bijen gezegd (Mengelw. 520).

AANWELLEN , bedr. zw. ww., met hebben :

welde aan, heeft aangeweld. Uit Wellen (bedr.) en

het bijw. Aan in den zin van verbinding (34, b).

Van een stuk ijzer of staal. Het aan een ander stuk

van hetzelfde metaal vastsmeden door de bewerking,

die wellen heet, d. i. door de witgloeiend gemaakte

uiteinden op elkander te leggen en met den hamer of

de pletrol zoo te bewerken , dat zij met elkander ver-

eenigd worden. Nagenoeg hetzelfde als Aansmeden

( 1 , a). |l Het aanwellen van de schacht van een anker

(aan de armen) geschiedt in het kruis.

Afl. Aanwelling.

AANWENDBAAR, bnw., -bare. Zie Aan-
wenden (aan 't slot).

AANWENDEN, bedr. zw. ww., met hebben:

wendde aan, heeft aangewend. Uit Wenden en het

bijw. Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). Hd. anwenden. Aanwenden, eigenlijk het

tegenovergestelde van Afwenden , beteekent oorspr.

:

iets wenden of richten naar zeker punt, er die rich-

ting aan geven dat het zich beweegt naar een bepaald

doel. Kiliaan stelt aen-wenden met aen-keeren gelijk

,

dat hij door advertere, conferre , applicare vertaalt;

en eertijds zeide men b. v. dat iemand „sijn uterste

vlijt daer aen keerde", d. i. daarheen richtte, daartoe

besteedde. Evenzoo staat ook aanwenden altijd in

figuurlijke opvatting.

) Van krachten of vermogens en hulpmiddelen. Ze

wenden of richten naar zeker doel; ze in het werk

stellen ter bereiking van zeker oogmerk'; tot iets ge-

bruiken, besteden. || Ik ontken niet, dat dit wettig

en eerlyk middel kan en mag aangewend worden,

v. efïen, Speet. 4, 167. Zyn vernuft, zyne oordeel-

knnde, zyne groote geleerdheid wierden tot dit uit-

muntend einde altoos aangewend , Leev. 6 , 89. Hoe
ik alles zoude aanwenden om haar te behouden, wat

maar mooglyk was, Burg. 155. Wanneer deze (de

redenaar) zijn onwaardeerbaar kunstvermogen aan-

wendt, om de waarheid te verdonkeren, v. D. palm,
Red. 1, 31. Hoe hij menigmaal en gaarne bijzondere

kosten aanwendde, 1, 191. Die kunstgreep zal ik meer
dan eens moeten aanwenden , geel , Ond. en Phant.

99. Om uit de renten van het vermogen . . . zoo

veel te kunnen aanwenden als noodig was om enz.,

v. lennep, K. Zev. 1, 177. Dewijl die aandoening

den schijn had , met opzet te zijn aangewend om den

toestand der jonkvrouw, die zij voorstelde, te schilde-

ren, 2, 118.

Het leven van den waren Christen

Wordt tot geen dwaasheên aangewend.
BILD. 11, 403.

— Inzonderheid van de pogingen, de moeite, vlijt,

ijver, zorg enz,, die men als middelen bezigt om een

doel te bereiken. || De pogingen, welke zij daartoe

aanwendde, bragten niets voort, stijl, Opi. 49. De

onvermoeide en belanglooze pogingen daartoe aange-

wend, v. D. palm, Red. 1, 189. Welke pogingen

men aanwende, om Mahomet hierin te verontschuldi-

gen, 1 , 76. Toch . . . waren haar droomerijen te zoet,

dan dat zij pogingen had willen aanwenden om die

uit haar verbeelding te bannen, v. lennep, K. Zev.

2, 264. Met eenige oordeelkundig aangewende moeite,

v. d. palm, Sal. 2, 64.

Des wende hij alszins veel zorge en ijvers aen.

VERSTEEG, Mozes .3(3.

Flux wendt hy wéér op nieuw de zelfde poging aan.

BILD. 2, 341.

Beef meer te ontdekken; wend geen ijdle poging aan.

3, 228.

Nu loont ons uwe goedheid
Voor aangewende vlijt.

D. J. v. lennep, Ged. 200.

Syn. Zie Gebruiken.
Afl. Aanwending. Dichterlijk ook aanwendbaar voor

geschikt om aangewend te worden:

Hoe 't al aanwendbaar is ten nadeele of ten nutt'.

BILD. 7, 290.

AANWENDING , znw. vr., het mv. niet in

gebruik. Van Aanwenden. De daad van aanwenden;
bet. aanwenden, gebruiken, besteden, bezigen van iets

als middel ter bereiking van een doel. || De volkomen-
ste aanwending van ons spraakvermogen , v. i>. palm ,

Red. 1 , 28. Door eerlijke vlijt en aanwending van nut-

tige talenten, Sal. 2, 59. Eene betere aanwending van
alle strijdmiddelen, bosscha, Lev. v. W. II, 149.

AANWENKEN, voorheen ook aanwinken,
bedr. en onz. zw. ww., met hebben: wenkte aan,

heeft aangewenkt. Dit Wenken en het bijw. Aan,
beide in verschillende opvattingen. Hd. anwinken.

I ) Bedr. Wenken in den zin van een teeken ge-

ven met de hand of het hoofd. Met een persoon als

voorwerp.

1 ) Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). In de richting naar iemand wenken, om
hem iets te kennen te geven; hem toewenken. Weinig
in gebruik. Verg. lat. annuere.

Met een dertel oog de lieden aen te wincken.

CATS 1 , 368.

Indien ons d' eer gebeuren magh,
Dat Huift, van blijschap aengewinckt,
Hier aen op Hollants welvaert drinckt.

VONDEL 6 , 628.

2) Aan in den zin van richting naar zich toe

(34, d). Iemand door wenken tot zich roepen; hem
door wenken te kennen geven , dat men hem wenscht

te spreken en dus verzoekt te komen. || Hij stond in

zijne deur en wenkte mij aan. Als de Dokter voorbij-

komt, wenk hem dan even aan.

— Bij dichterlijke persoonsverbeelding ook van le-

venlooze zaken als onderwerp, die iemand tot een

teeken strekken , dat hij zich derwaarts begeven moet.

Geen loods berigt hun 't spoor naar onbevrozen kusten,
Geen baken wenkt hen aan.

TOLLENS 5, 130.

— Bij uitbreiding gebruikt vondel aanwenken
oneigenlijk voor tol zich lokken in 't algemeen,

ook zonder dat zulks door het geven van een teeken

geschiedt.

De guighlaer , om de marekt door greepen aen te wincken
Naer zijne guighelkunst, op alle marekten veil,

Zwiert om en wederom. 9 , 400.

II) Onz. In het scheepscommando , bij het overstag

gaan van het schip

:

— Wenk wat aan vóór! Iaat de lijvoorbrassen

springen , en vier den magerman en de voorbram-

boelijn bij!
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Wenken staat hier in de verouderde beteekenis van

zich van de eene zijde naar de andere wenden

,

omwendi-n, waarvoor thans zwenken in gebruik is

ohd. wenkjan, „declinare" (grafp, 1, 094 vlgg.)

mild. wenken (ben. 3, 707; verg. winken , 'S.

mnl. winken. %.\e Mnl Wdb. op Winken Voorheen

was wenken ook als scheepstenn in gebruik, voor

zwenken of wenden in het algemeen ; het werd o. a.

gezegd van het zwenken der achterzeilen door de wer-

king van den wind, als het schip overstag gaat. Zie

Wenken. Aan versterkt het begrip door de bet. van

voortgang of toeneming (34,/). De bedoeling is hier,

dat het schip wat meer wenken of zwenken moet

,

en dit geschiedt door de genoemde handeling. Het
commando wordt gegeven als het schip , in het bij den

wind over wenden , wat traag in het loeven is , ten einde

de werking des winds op de voorzeilen des te eerder

weg te nemen en alzoo het loeven te bevorderen.

AANWENNEN, wederk. zw. ww., met heb-

ben : wende zich aan , heeft zich aangewend. Uit

Hennen en het bijw. Aan in den zin van figuurlijke

aanhechting (34, b). Verg. hd. angewühnen. Met het

persoonlijk vnw. in den 3<l<-» nv. en een zakelijk voor-

werp in den 4den, t. w. eene handeling , uitgedrukt of

door een abstract znw., of door eene onbep. wijs met
het of te. Zich de handeling tot eene gewoonte ma-
ken, ze als gewoonte aannemen; altijd met het bij-

denkbeeld, dat het eene verkeerde gewoonte geldt,

in tegenstelling van Wennen of Gewennen, die in

een goeden zin worden opgevat. Het tegenovergestelde

van Afwennen. || Zich iets aanwennen. Zich kuren,

verkeerde uitdrukkingen , eene gemaakte uitspraak,

het snuiven aanwennen. Zich aanwennen te stamelen.

Wen u tocli niet aan altijd tegen te spreken. — Ik

heb my eene schynbaare ongevoeligheid aangewend,
Leev. 1, 313. Ik kan nog niet begrijpen, hoe gij n

die vreemde taal (die dwaze manier van spreken)

aanwennen kunt, fokke, Verz. W. 3, 132. Al het

aangeleerde, aangewende en vreemde, 2, 130. Ook
het kijven en krakeelen kan eene gewoonte worden

,

en wat wij ons eenmaal hebben aangewend , verkeert

ons ten laatste in eene behoefte, v. n. palm, Sal.

4, 76. Zij hebben ... zich dezelfde onhoffelijkheid

aangewend, die mijn neef Nurks was aangeboren,

bef.ts, Cam. Obsc. 32. Mientje had zich dat be-

deesde, soms bedremmelde gelaat aangewend, dat enz.,

V. KOETSVELD, Nov. 1, 164.

— Voorheen zeide men iets aanwennen, met ver-

zwijging van den persoon in den 3'1,-" nv., en dus als

bedr. ww., voor het wederkcerige zich iels aanwen-
nen. || Wen toch geen kuuren aan, word toch geen
knorrig oud schepzel, Stank. 2, 69.

Syn. Zie Wennen.
Atl. Aanwenning (mv . wenningen

; hetzelfde als aan-

wenst , doch minder gebruikelijk ), aanwensel, aanwenst.

AANWENSÈL, znw. onz., mv. -wensels en

-wenselen. Van Aanwennen met het achterv. -set in

den zin van gewrocht. Handeling die men zich aan-

gewend , zich tot eene gewoonte gemaakt heeft ; altijd

met een ongunstig bijdenkbeeld, dus Verkeerde of be-

lachelijke gewoonte. Verg. Aanwenst, 2). || Hij

heeft allerlei zotte aanwensels over zich — Ieder volk

zijn gewoonten ... en zhne aanwensels, geel,
Ond. en Phant. 67-

AANWENST, znw. vr., mv. -wensten. Van
Aanwennen.

1 ) Abstract. De daad van zich ( iets ) aan ie wennen

,

het zich aanwennen , het aannemen van eene handeling

als gewoonte; in ongunstigen zin. In deze opvatting

weinig meer in gebruik. || De soldaat veraarde van zyn

arbeidzaamheit en vroomigheit door aanwenst der wel-

lusten (assuetudine votuptatum), hoopt, Tac. 372.

Veel hebben 't zondigh quaed , dat ons noch aen magh kleven
,

Verkeerdelijck natuur, niet aenwenst toegheschr. \< n

VOSDBL 1 , 549.

Kon d' aanwenst ons ten quade schennen

,

\). tsgennreiut kan 't wéér ontwennen.
G. BBAXDT, Poèzy '2, 06.

Gevoelt gy de aanwenst van gewoonte en voorbeeld niet ?

BILD. 7, 333.

2 ) Concreet. Hetgeen men zich aangewend heeft

;

i verkeerde gewoonte. Hetzelfde als Aanwensel, doch
dit laatste is thans meer gebruikelijk. || Eeue dwaze
aanwenst. Allerhande zotte aanwensten.

(

Laet hem sijn qua aenwenst door goe gewoont verwinnen.
bbbdero, Hef dashel , 18.

Hoe dryft men 't quaat der aanwenst uit ï

O. BRANDT, 1'vrzt/ '1
, fl-j

— Spreekw. Aanwenst (of Gewoonte) is eene tweede

natuur.

AANWENTELEN, bedr. en onz. zw. ww.,

met hebben en zijn: wentelde aan, heeft en is aan-

!
gewenteld. I it Wentelen en het bijw. Aan in ver-

I

schillende opvattingen.

1 Bedr. Hulpw. hebben. Aan in den zin van

bereiking van eene plaats (34, e). Van groote en

zware kantige voorwerpen, als balken, hardsteeneu

enz. Ze door wentelen aan eene bepaalde plaats bren-

gen. || Die steenen zijn te zwaar om te versjouwen;

het zal best zijn ze aan te wentelen. Wentelt dien

balk nog wat aan (nog wat dichter

II) Onz. Hulpw. zijn. Aan in den zin van be-

reiking van eene plaats (34, e) of van nadering

(34, g). Van golven, en van de zee die golvend voort-

rolt. Wentelend aankomen, rollend naderen. Hetzelfde

als Aanrollen (onz. c), doch ongewoner en sierlijker.

Men hoort bosschaedjen ruisschen

,

De baren op het straut aenwentelen en bruisschen.

vonoel 8, 240.

Men ziet dan hoeze {de zee) op strant aenwentelt, steenen slijt

,

Up klip en steenrots bruischt. 8, 341.

— Bij dichterlijke uitbreiding door vondel ook
1 van den wind gezegd, die den luchtstroom doet golven.

Gelijck men in de bladen

En steile bosschen eerst de koelte ruisschen hoort.

Al morrende van verre , en stil uit elckcn ooit

Aenwentelen. 9 , 559

AANWERKEN, onz. en bedr. zw. ww., met
hebben: werkte aan, heeft aangewerkt . Uit Werken
en het bijw. Aan in verschillende opvattingen. Hd.
anwirken, doch iu andere beteekenis.

I) Onz. Aan in den zin van voortgang (34, j).

Voortgang maken met werken, vlijtig doorwerken.

|| Als ge iu mijn dienst wilt blijven, zult ge beter

moeten aanwerken.

II) Bedr. Aan in den zin van aanvulling van
' het ontbrekende (84, f). Van verzuimd werk of

verzuimden tijd, of van een voorschot in geld. Het
verzuimde inhalen , het voorschot verdienen ; zooveel

werken als noodig is om het verzuim goed te maken

,
of het voorgeschoten geld als loon te kunnen behouden.

|| Hy zal het verzuimde moeten aanwerken, of ik zal

het hem op zijn loon korten.

AANWERP , znw. m., zonder mv. Vau Aan-
werpen. Eigenlijk in het algemeen het aanwerpen; bij

plant.: „Aen werp oft Anwerp, adjection; ad-

jectio." Doch inzonderheid bekend (in den zin van

Aanwerpen , 1 , b ) als de eertijds gebruikelijke — nu

verouderde — rechtsterm voor hetgeen thans Aanwas
of Aanspoeling heet , zoowel in de abstracte opvatting

voor hel aanspoelen, abt in de concrete voor land,

door aanspoeling ontstaan. || Aenwerp van slijck ofte

aenwas wierd verstacn te geschieden , wanneer de stroom

ofte zee ongevoelijck iet aenbracht aen het land, ende

quam toe de eigenaers van 't land daer aen den aeu-
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werp geschiede, elck nae siju breette vau 't land tor

plaetse vau deu aenwerp, de groot, bil. B. II, § 9.

De aanwerp was , volgeus het Roineiiische recht

,

tweeërlei : „ onyemiddelt of gemiddeU."
\

\
Ongemid-

delt aenwerp is van slijck ofte vau verdroogde stroom-

gronden ; • . . gemiddeU aenwerp was vau platen ofte

strooni-eilaudeu , die nicu op eenige plactsen waerden

uoerat, de groot, t. a. pi.

Zie verder Mal. Wdb. op Aenwerp, waarbij nog

op te merken valt, dat het woord reeds voorkomt in

twee oorkonden van 1395 en 1421 , bij mieris 3 , 030 b

,

en meylink, Del/1. Bijl. bl. 390.

AANWERPEN, bedr. st. ww. der Ute kl.,

met hebben.: wierp aan, heeft aangeworven. Uit

Werpen en het bijw. Aan in verschillende opvattingen.

Hd. anwerfen.

1 ) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e).

a) Met een persoon als onderwerp. Iets naar een

bepaald punt toe werpen , zóó dat het dat punt bereikt.

Veelal met een persoou in den 3aen nv. Iemand iets

aanxoerpen , het door werpen ouder ziju bereik breu-

gen, het hem toewerpen. Hetzelfde als Aansmijten,

1). || Men had den drenkeling een touw aangewor-

peu , maar hij had de kracht niet het te vatten. De
knecht wierp den schipper de kaasjes aan , en deze

vlijde ze in de schuit.

b) Met een loopend water als onderwerp, iets aan

eene plaats (strand, oever, enz.) werpen, door de

werking vau den stroom aanvoeren en daar laten

liggen. || De vloed werpt bcstendiglijk zand aan,

WEIL. De aenwassen buiten-dijesch aengeworpen voor

hare landen, de groot, Inl. B. II, § 9. Indien

een stuk lands door het geweld van den stroom in

eens van het eene land afgescheurd eu aan het andere

aangeworpen wordt , B. W. a. G54.

2) Aan, als bijw. vau toestand, in deu zin van

aan het lichaam (28, a). Van ruime kleedingstukken

en lijfsieradeu, die gemakkelijk zijn aan te doen. Ze

zich aan het lijf werpen , ze haastig eu slordig aan-

doen of aantrekken. Hetzelfde als Aansmijten, 3).

Gemeenzame uitdrukking. || Hij wierp ijlings zijn jas

aan , en vloog de deur uit. — Den slaaprok aanwer-

pen, weil.

Afl. Aanwerp.

AANWERVEN, bedr. st. ww. der 1ste kl.,

met hebben: wierf aan, wierven aan, heeft aange-

worven. Uit Werven eu het bijw. Aan in den zin

van richting naar zich toe (34, d), soms met in-

menging van het begrip van aanvulling van het ont-

brekende (34,/). Hd. anwerben.

1) Eigenlijk. Van soldaten eu matrozen. Ze door

het geven van geld tot den krijgs- of zeedienst doen

toetreden eu in den dienst aannemen; hetzij voor zich

zelven , hetzij voor de eene of andere mogendheid

.

|| Matrozen, soldaten aauwerveu. Meu beijverde zich

een leger aan te werven. Men komt nog matrozen

te kort, er zullen nog eeu paar honderd koppeu aan-

geworven moeten worden. — De krijgsmagt, welke door

den Bisschop werd aangeworven , bosscha , Held. 2 , 20.

Drie dragonder-regimenten , uit de drie groote deelen van

het Britsche rijk aangeworven, knoop, Waterloo 90.

2) Bij uitbreiding. Van deelnemers in de eene of

andere zaak, aanhangers enz. Iemand overhalen om
met ons in zekere verbintenissen te treden, tot onze

partij over te gaan of onze plannen te bevorderen.

|| Hij heeft reeds zeven leden aangeworven.

Ajiiiiii. Het gebruik vau aanwerven met eene zaak

als object , voor verwerven , verkrijgen , dat men aan-

treft bij een hedendaagsch schrijver
(
„ de poëzy, die

men opmerkt in de werkelijkheid , is heter dan de

aangeworvene of aangewaaide"), is met ons taaieigen

in strijd. In dien zin is het woord nooit bekend ge-

weest, en de duidelijkheid zou er niet bij winueu,
indien men er noodeloos die beteekenis aan toekende.

Afl. Aanwerver , aanwerving.

AANWETTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

wette aan, heeft aangewet. Uit Wellen en het bijw.

Aan in deu zin van bereiking van den vereischten

toestand (34, f). Hd. anwetzen. Door wetten scherp

maken of verscherpen, t. w. een geslepen werktuig,

dat nog niet scherp of spits genoeg is , of dat weder

bot of stomp is geworden. Hetzelfde als Aanscherpen
en Aanslijpen , 1 ), alleen met dit onderscheid , dat

wetten, en dus ook aanwetten, meer tot den hoogereu

stijl behoort. | Een scherper aangewet zwaard.

AANWEVEN , bedr. st. ww. der 3de kl., met
hebben; in den onvolm. verleden tijd zwak vervoegd:

weefde aan, doch sterk in het verl. deelw. : heeft

aangeweven: zie Weven. Uit Weven en bet bijw.

Aan in verschillende opvattingen. Hd. anweben.

1) Aan in den zin vau aanhechting (34, b). Vau
gedeelten vau geweven stoffen. Door weven aan eeu

ander gedeelte toevoegen en vasthechten. || Die rand

is niet aangeweven , maar later aangezet. Een tafel-

kleed met een sierlijken aangeweven rand.

2) Aan in den zin van voortgang (34,./). Met ver-

zwijging van het object, en dus schijnbaar onz. Voort-

gang maken met weven, ijverig doorweven. || Als hij

nooit vlijtiger aanweeft, verdient hij geen droog brood.

AANWEZEN , znw. onz., zonder mv., als

uitdrukking van een voortdurenden toestand. Hd.
anwesen. Ontstaan door de koppeling van aan wezen,

als één woord opgevat en als znw. gebezigd.

Aaniu. Aanwezen is niet te verklaren alsdeonbep.

wijs van een samengesteld ww. aanwezen, dat nooit

bestaan heeft, evenmin als aanzijn. Ten onrechte viudt

men bij weiland eu anderen aanwezen en aanzijn

ook als werkwoorden vermeld. In alle uitdrukkingen,

waarin aan met het ww. wezen of zijn verbonden voor-

komt, is aan een bijw. van toestand, eene elliptische

uitdrukking ; zijn is daar niets anders dan het kop-

pelwoord , dat de gedachte , door aan aangeduid , met

het onderwerp verbindt. De rok is aan, de schuit is

aan , de bal is aan , de lamp is aan, de kerk is aan

enz., wijzen evenmin op een ww. aanwezen of aanzijn

,

als b. v. liet geld is op , de bui is over, de school

is uil enz. samengestelde ww. als opzijn, overzijn,

uitzijn onderstellen, of het zeggen de boom is groot,

de man is rijk recht geeft tot het aannemen van ww.
als grootzijn of rijkzijn. Men behoort derhalve, in

twee woorden, te schrijven: wanneer zal de schuit

aan zijn? toen de kerk al aan was; ik ben gis-

teren even bij it aan geweest enz.; en volstrekt

geen navolging verdient uooft, als hij spreekt van

de „ aangeweesle ridderschappe", voor die ter verga-

dering tegenwoordig geweest was (N. H. 1190)!

Verg. Aan , § 28. Maar in het znw. aanwezen en

aanzijn is de uitdrukking aan wezen , aan zijn , door

koppeling der beide deelen , tot een geheel vereenigd

,

en daardoor tot een zelfstandig woord met eigenaardige

beteekenis geworden. Op gelijke wijze zijn ook aan-

wezend en aanwezig door afleiding onmiddellijk uit aan

wezen gevormd, evenals b. v. hoogdravend, uilhuizig

enz. van de uitdrukkingen hoog draven, uit huis enz. zijn

afgeleid , niet van een samengesteld hoogdraven, uithuis

of dergelijke.

Aan wezen of aan zijn had oudtijds de elliptische

beteekenis van „ aan eene plaats zijn," d. i. bij,

nabij, tegenwoordig zijn. Zit Mnl. Wdb. op Aen
(als bijw.), kol. 54, en verg. hier Aan (34, k). Uit

die beteekenis laat ons aanwezen (eu aanzijn) zich

geleidelijk verklareu.

1 ) Eigenlijk , in de oorspronkelijke opvatting. Het
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zich bevinden aan of op eene plaats , waai' een ander is ,

of waar iets geschiedt ; het tegenwoordig zijn ; hetzelfde

als Aanzijn, 1), en dus het tegenovergestelde van

afwezen of afzijn. In dezen zin weinig meer in ge-

bruik, eu dan nog alleen met een bezitt. vuw. In

mijn aanwezen, in mijne tegenwoordigheid. || Het is

in mijn aanwezen geschied, weil. Hoezeer ik uw
aanwezen in deze plaats der godsdienst-oefening als

een bewijs mag aanmerken, dat enz., v. D. PALM,
Leerr. 16, 827.

2) Bij uitbreiding. Het werkelijk wezen of zijn

vau iemaud of iets, zijn bestaan in de werkelijkheid;

de reeele existentie , in tegenstelling van de denkbeeldige

of ideale existentie, d. i. van het bloote bestaan in

de gedachten ; hetzelfde als Aanzijn , 2 ). De taal stelt

het afgetrokken begrip van bestaan gaarue voor als

het zich bevinden op eene plaats; gelijk bestaan zelf

eigenlijk bijstaan, staan bij iemand of iets beteekeut;

verg. hd. dasein , darstellen. Wat niet is, bevindt

zich ook nergens. Aan moet hier dus dienen om
een ergens, eene onbepaalde plaats aan te duiden,

en het wezen of zijn, voor bestaan genomen, van

het qualitatieve zijn (in uitdrukkingen als rijk zijn,

een eerlijk man zijn) te onderscheiden. Verg. Aan,
§ 34, k. || Het aanwezen verkrijgen. Het aanwezen

begint, duurt voort, eindigt, houdt op; wordt ver-

oorzaakt, onderhouden, vernietigd. — Twijfeling no-

pens het aanwezen eener eerste oorzaak, IVïldsch.

1, 173. Een volmaakt Weezen, dat de rede van zyn

aauweezeu in zich zelf heeft, Leev. 8, 327. Het
louter aanwezen is altijd hetzelfde , het is voor geeue

verandering, voor geeue bepaling of wijziging, voor

gceae tweede hoedanigheid vatbaar, v. d. palm,
Sol. 3, 277. O God! . . . dat Gij enkel, enkel aan-

wezen zijt! 3, 276. Wezens, wier bestaan met dit

leven eerst begint, en door een ander aanwezen moet

vervangen worden, 3, 1C1. De zes kinderen .. . zond

hij . . . naar het vondelingshuis , zonder zich daarna

om hun aanwezen of lot te bekommeren, 2, 339. De
geheele kring van ons aanwezen is binnen drie perken

ingesloten, Leerr. 16, 201. Wanneer de klimmende

ouderdom ons de verminderde waardij van ons aauwe-

zen doet gevoelen, Red. 1, 125. Op den eersten trap

onzes aanwezens, 1, 129. Niet eene scheuring of

verdeeling . . ., maar als de verdubbeling van haar

aanwezen, 1, 190. Een man, in wien men het aan-

wezen ontkend heeft van een strategisch genie, bos-

scha , Lev. v. W. II , 262.
— Het aanwezen geven (aan iemand of iets), de

oorzaak zijn van het bestaan van een persoon of van iets

,

dat als persoon gedacht wordt; in het leven roepen.

|| De liefde jegens onze ouders, jegens hen, die ons

het aanwezen gegeven hebben. — Zulk eene inrigting

binnen zijne moederstad het aanwezen te geven

,

v. i>. palm. Red. 1, 195. Gelijk de eerzucht, of de

dorst naar hoogere kennis, aan vele geleerde genoot-

schappen het aanwezen heeft gegeven , 1 , 111.

— Het aanwezen ( of zijn aanwezen ) verschuldigd

zijn , te danken hebben , ontleenen ( aan iemand of
iets), er door in het leven geroepen zijn. || Alle die. .

.

deugden . . . zyn haar aanweczen aan deeze vruchtbaare

moeder verschuldigd, Blank. 3, 123.

hyn. Zie Aanzijn en Zijn.

AANWEZEND, buw., uit hoofde der abso-

lute beteekenis zonder trapp. v. vergcl. Onmiddellijk

afgeleid van de uitdrukking aan wezen, en wel met

verplaatsten klemtoon: aanwézend. Zie de Aanm. bij

Aanwezkn. Hd. anwesend. Alleen van personen ge-

zegd. Zich bevindende aan of op eene plaats , waar eene

handeling voorvalt , aau welke zij ondersteld worden
deel te nemen ; er hij tegenwoordig , en dus het te-

genovergestelde vau afwezend. Weinig meer in gebruik

,

en wel alleen attributief, of op zich zelf staande als

gcmceusl. zuw. Zie de Synou. bij Aanwezig. || De

aanwezeo.de leden , de leden van een genootschap

,

college of commissie , die de vergadering , waarvan

gesjfroken wordt , bijwonen of uitmaken. Eeu aantal

der aanwezende deelhebbers weigerden hunne stem uit

te brengen. Zorg dat geen der aanwezendeu iets vau

uw plan bemerkt. — Die geen geduld heeft om op

een zedig bezoekjen . . . haar naasten , ten nutte en

stiebtiug der aanwezenden , te hooren lasteren , Wildsch

.

5, 115. Alle de aanwezenden hebben het gehoord,

WEIL.
% ii iiin. Aanwézend werd voorheen ook praedicatief

en in den zin van bestaand , existeerend gebruikt
, ge-

lijk o. a. blijkt uit de verklaring vau weiland en

het door hem aangevoerde voorbeeld: „ Toen dat ge-

beurde , was ik nog niet aanwézend." Thans is aanwé-

zend, behalve in de samenstelling eerstaanwezend,

nagenoeg geheel door aanwezig verdrongen : zie al-

daar.

Afl. Aanwezendheid (somtijds verkeerdelijk aan-

wezenheid gespeld ), hetzelfde als aanwezigheid. Zie

aldaar.

Mamenst. Eerstaanwezend.

AANWEZIG, bnw., uit hoofde der absolute

beteekenis zonder trapp. v. vergel. Onmiddellijk af-

geleid vau de uitdrukking aan wezen , door middel vau

het achterv. -ig. Zie de Aanm. bij Aanwezen.
I) Aan wezen in den zin vau tegenwoordig zijn.

Verg. Aanwezen , 1 ).

1) Eigenlijk. Van personen a) en stoffelijke diu-

gen b) in de ruimte. Zich bevinden aan of op eene

plaats, waarvau sprake is.

a) Van personen gezegd; veelal, doch niet nood-

wendig, met het bijdeukbeeld , dat zij deelnemen aau

de handeling, die ter plaatse voorvalt. Hetzelfde als

het minder gebruikelijke aanwézend , tegenwoordig

;

het tegenovergestelde vau afwezig. || De aauwezige

leden stemden allen voor het voorstel. Al de leden

waren aanwezig.

Hy vindt zijn' broeder daar , in 't slaapvertrek aanwezig.

uild. 2 , 444.

De Vlaming (zoo hy waarlijk daar

Aanwezig was!) sprak niet tot haar.

beets, Dicht. Vtrh. 179.

Aanwezig wordt in deze opvatting ook op zich zelf

staande als gemeensl. znw. gebezigd ; meestal in het mv.

:

— De aanwezigen , de personen , die zich op eene zelfde

plaats bijeen bevinden. || Eene enkele zwakke stem...

vond afkeuring bij de aanwezigen, bosscha, Lev.

v. W. II, 605. De Fiskaal volgde hem; ook ver-

scheidene der aanwezigen, die den Prins herkend had-

den, v. lennep, Hom. 2, 267. De jonge lieden

vertoonden zich, terwijl hun een oorverdoovend ge-

galm . . . uit den mond der aanwezigen tegenklonk

,

K. Zev. 1, 27.

Zoo heftig voelden , by 't aanschouwen
Van zulk een onverwachter! gast

,

Zich al de aanwezigen verrast.

V. LBNNEP, Poet. 4, 14'Z.

b) Van zaken, meest van stoffelijke dingen gezegd;

veelal , doch niet noodwendig , met het bijdenkbeeld ,

dat zij tot iemands beschikking staan. Voorbanden,

het tegenovergestelde van ontbrekend. || De aanwezige

voorraad. Er waren in de belegerde stad bijna gecne

levensmiddelen meer aanwezig. Toen men kwam om
zijn inboedel te verzegelen, was er vau zijn prachtig

huisraad niets meer aanwezig. — Dezelfde Spreuk , in

twee onderscheiden bundelkens aanwezig, V. D. palm,

Sol. 3, 143.

lu deze opvatting wordt aanwezig ook op zich

zelf staande als enkelv. onz. znw. gebezigd:
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— Het aanwezige , de gezamenlijke dingen die aau-

wezig zijn, al wat voorhanden is. || Het. aanwezige

zal niet toereikend zijn.

2) Overdrachtelijk. Van een tijdstip, eenc gelegen-

heid, mogelijkheid en dergelijke concrete opvattingen

van den tijd. Tegenwoordig zijnde in den tijd , daar

zijnde; zich als 't ware bevindende aan uf op die

plaats in de tijdruimte, waarvan sprake is. || Het
jaargetyde der vriendschap is voor ons nog niet aan-

weezig, Leen. 3, 159. Toen derhalve dit tijdstip aan-

wezig was, v. d. palm, Red. 1, 176. Hoe zeldzaam

is dit geval aanwezig, Sol. 2, 364.
— Syn. Aanwezig, Aanwezend, Tegenwoordig,

Voorhanden. — De genoemde woorden geven alle het

zijn of zich bevinden binnen eeue grootere of kleinere

ruimte te kennen , en verschillen onderling hoofdzakelijk

door hunne toepassing. Aamoezig heeft de ruimste

beteekenis; het wordt, zoowel praedicatief als attribu-

tief, van personen, stoffelijke dingen en tijdstippen of

tijdsomstandigheden gebruikt. Daarop volgt in alge-

meenheid tegenwoordig , dat attrib. en praedic. van

personen en tijden , maar liefst niet van stoffelijke

dingen, gezegd wordt; terwijl aanwezend alleen attrib.

en van personen , voorhanden alleen praedic. en van

stoffelijke dingen wordt gebezigd. — Aanwezig kan

op eeue vrij groote ruimte betrekking hebben, en

brengt geen bijdenkbeeld mede; tegenwoordig on voor-

handen zien altijd op een kleinen kring. Tegenwoor-

dig, op personen toegepast, onderstelt dat men aan

eene handeling, die ter plaatse voorvalt, deelneemt

of deelnemen kan. De leden van een zedelijk lichaam,

die eene openbare vergadering bijwonen , zijn aanwezig

en tegenwoordig; van de toehoorders, die geen deel

aan de beraadslagiugen mogen nemen, zegt men liefst

dat zij aanwezig , niet dat zij tegenwoordig zijn. De
spuitgasten zijn bij eenen brand tegenwoordig , de be-

zetting, in de kazernen geconsigneerd, is in de stad

aanwezig , inaar niet bij den brand tegenwoordig.

Gerechtelijke handelingen geschieden in tegenwoordig-

heid van bepaalde getuigen , terwijl er ook een aantal

nieuwsgierigen aanwezig kan zijn. — Voorhanden,
dat alleen van stoffelijke dingen gezegd wordt

, geeft

uitdrukkelijk te kennen, dat zij ten gebruike gereed

zijn , als 't ware voor de hand , voor het opnemen
liggen. In een winkel kan eene waar niet voorhanden
zijn , ofschoon er in het magazijn nog voorraad ge-

noeg aanwezig is. — Aanwezend , dat weinig in ge-

bruik is, stelt een persoon als handelend voor, en

nadert du; tot tegenwoordig; aanwezig ziet eigenlijk

op den toestand , waarin de persoon verkeert , en kan
dus ook een geheel lijdelijk bijwonen uitdrukken.

II) Aan wezen in den zin van bestaan. Verg.

Aanwezen, 2). Werkelijk aan of op eeue plaats in

de ruimte bestaande; reëel existeerende , in tegenstel-

ling van alleen in de gedachteu bestaande. In deze

opvatting voorheen ook attributief, maar thans meestal

praedicatief gebezigd. || Huisselyk geluk is geen
harsenschim , het is een aanweezig goed , Leev. 2 , 102.

De overtuiging, dat er uit zich zelf niets aanweezig
is, 8, 325. Laaten zij zich niet vleien met de

vernietiging, zij zullen eeuwig aanwezig blijveu,

Wildsch. 6, 203. Tot in verre nog niet aanweezig

zynde geslagten, Blank. 2, 166. Een ideaal, ...

Dergens in de natuur aanwezig, v. d. palm, Red.

1 , 11. Wij zullen de namen der winkels . . . hier niet

opnoemen : die winkels zijn . . . niet meer aanwezig

,

v. lennep, K. Zev. 3, 179.

Afl. Aanwezigheid.

AANWEZIGHEID, znw. vr., zonder ra»,
als benaming van een voortdurenden toestand. Van
Aanwezig in de beide opvattingen.

1 ) Aanwezig in den zin van tegenwoordig
( I ). De

toestand van aauwezig of tegeuwoordig te zijn ; het

tegenwoordig zijn; het tegenovergestelde van afwezig-

heid. || U zou mijn aanwezigheid hiuderen. 't Is

daarom beter dat ik ga, v. lennep, K. Zev. 3, 47.

üm Nicoiette te onderhouden over haar aanwezigheid

te dier plaatse, 3, 302. Omdat ... de aanwezigheid

van die vooruitspringende posten . . . Napoleon's bat-

terijen zou verhinderen ... te naderen, knoop, Wa-
terloo 84.

2) Aamoezig in den zin van bestaande (II). De

toestand van aauwezig te zijn of te bestaan ; bet aan-

wezen of bestaan in de ruimte. Thaus niet meer in

gebruik; in dien zin zegt men uitsluitend aanwezen

of aanzijn.

Dat ik nog eens ten Hemel blikke

,

En juiehe in mijne aanwezigheid

!

fbitk , Oden en Ged. 1, 31.

Voelde ik het vol genot van mijne aanwezigheid.

hblhbrs, Nag. Gcd. 1, 46.

— Bij vroegere schrijvers vindt men het woord in

dezen zin ook concreet gebezigd, voor hetgeen stoffelijk

aanwezig is; het bestaande. || Gij hebt meer kracht in

uw pink dan ik in mijne geheele stoffelijke aanwezig-

heid (lichaam), tFïldsch. 1, 48. Een weinig uureu

slapeus heeft myne geheele aauweezigheid verkwikt
,

Leev. 6, 34.

— Op dezelfde wijze werd ook aanwezendheid ge-

bruikt :

Wijdt hij aan 't Vaderland zijn gansche aanweezenheid.

DE LANNOY, Dichtk. W, 138.

AANWIJEREN, bedr. zw. ww., met hebben:

wijerde aan , heeft aangewijerd. Van het bijw. Aan
in den zin van aanhechting (34, b) en Wijer (volks-

uitspraak voor wijder), een werktuig in de pijpeuma-

kerij , dienende om het gat in den steel der pijp te

boren, en bestaande in een sterk gehamerden ijzer-

draad, vooraan van een plat kopje en achteraan van

een hecht voorzien. Aanwijeren beïeekent het boren van

het gat in den steel der pijp; eigenlijk den steel aan

of om den wijer brengen, die gedurende de bewerking

onbeweeglijk stil gehouden wordt. Verg. aanspeten ,

aan het spit steken, aanspijlen, aan eene spijl vast-

maken, enz. || Het aanwijeren is een der kunstigste

handgrepen bij het pijpenmaken. Als de pijp aange-

wijerd is, wordt zij gevormd. Hij is een eerste bol

in 't aanwijeren.

AANWIJZEN, bedr. ww., met hebben; thans

sterk vervoegd naar de 5de kl. : vjees aan, wezen aan,

heeft aangewezen ; voorheen zwak : wijsde aan , aan-

gewijsd. Zie Wijzen en Mnl. Wdb. op Aenwisen.
Uit het bijw. Aan in den zin van richting naar het

doel (34, h) en Wijzen in den bij ons meest gewo-

nen zin van doen zien , toonen. Ons aanwijzen ver-

schilt ' daardoor in menig opzicht van hd. anweisen,

waarin weisen zich in onderscheidene beteekenisseu

vertoont , die aan het woord in de oudere Duitsche talen

eigen waren , maar binnen ons taalgebied niet of zel-

den worden aangetroffen. Verg. de Etym. bij Wijzen.
In beteekenis komt ons aanwijzen veeleer met hd.

zeigen dan met anweisen overeen.

Aanwijzen staat altijd met een — zakelijk of persoon-

lijk — object in den 4den nV ., en een persoon in den

3den, die echter achterwege kan blijven , wanneer die

persoon als bekend ondersteld wordt: Aan iemand

iets (of iemand) aanwijzen.

1) Eigenlijk, met betrekking tot de oogen dei

liehaaras.

a) Met een persoon als onderwerp. Iemand iets

do n zien , t. w. een stoffelijk voorwerp ; hem de

oogen daarop doen vestigen , zijn blik daarheen rich-

ten, door den vinger, of wel een stok enz., in de
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richting van liet voorwerp te houden ; hetzij uit de

verte, zouder dat meu van plaats verandert, hetzij

zóó dat meu vooraf den persoon in de nabijheid van

het voorwerp geleidt. |] Iemand een huis, een toren,

een bergtop aanwijzen. De tuinman zal den gegadigden

de booirn-ii ;i;in\\ij/< [i , die verkocht zullen worden. —
Misschien sal hy ons onsen wegh aemvijsen, op den

welcken wy gaen sulleu , 1 Som. 9, G. Myn hoofd

een weinig omkeerendc, om Mama iets aan te wyzen,

Leev. 2 , 208. Een stuk of agt Gottische toorentjes

van oude vervullen kerken . . wordt my . . . met eene

uitgestrekte hand aangeweczen, 5, 347. Toen hy ons

de menblementen aanwees, 8, 9G. De dorre takken,

die hij aangewezen heeft , kunt gij . . . afhakken en op

het vuur sinijteu, gekl, Ond. en P/tant. 20-1.

E<-u , die hen gaat als loods verzeilen,

\\ ijst hun de hoogste rotspunt aan.

TER HAAR , St. P. Poll 89.

Daar wij/. m /ij nut menig vreugdetraan

In ei-dU-n trots elkaar hun wonden aan.

TEN KATE 4, l Q .
r
».

— Zegsw. Iemand met den vinger aanwijzen, op

hem wijzen als op iets buitengewoons, dat bijzonder

de aandacht verdient ; meest in ongunstigen zin , van

iemand gezegd die zich zonderling of buitensporig ge-

draagt. || Het gevolg was, dat de rookers, enkelen

uitgezonderd , die men met den vinger aanw ees , de

gave der onthouding verkregen, v. lennep, A'. Zee.

2, 11.— Iemand of iets met een natten vinger kunnen
aanwijzen, d. i. in een oogenblik, zonder dat men er

naar behoeft te zoeken, t. w. omdat zulke personen

of zakeu gemakkelijk te vinden zijn; eigenlijk Iu

staat zijn er een aan te wijzen vóórdat de natge-

maakte wijsvinger opdroogt. Somtijds eene bedekte zin-

speling op den persoon of de familie van een der

aanwezigen. || Ken voorrecht, dat zij boven andere

Juffrouwen heeft, die ik met een natten vinger zou

kunnen aanwijzen, v. LENNEP, K. Zev. 2, 198.

— De aangewezen persoon {voor iets), de persoon
,

ilie door iedereen erkend wordt als de meest bevoegde

of gerechtigde tot zekere betrekking of zekere taak

;

degeen , dien ieder als 't ware aanwijst als den man
dien meu hebben moet. || Voor dat postje is hij de

aangewezen persoon. Als er eene plaats in den Ge-

meenteraad openvalt, dan is hij de aangewezen can-

didaat.

— Bij uitbreiding wordt aanwijzen ook gezegd van

het opgeven van hetgeen noodig is om iemand of iets

te vinden, b. v. de namen of de verblijfplaats van

personen, enz. || Gij zijt er bij geweest, gij moet den

dader kunnen aanwijzen, zijn naam noemen, of den
persoon uitduiden. De benoodigdc gelden zijn reeds

aangewezen , er is opgegeven , waar men ze bekomen
kan. — Eene premie van duizend ducaaten belooven

aan elk die hein levendig weet aan te wyzeu , Leev.

6, 257. D. Mag ik nw Aelmoesenier zyn? I. Ditzyt

gy reeds , door my ongelukkigen aan te wyzen , 6

,

320. Bijkans alle de aangewezen jonge lieden werden als

slagtoffers henengevoerd , v. d. palm , Gedenkschr. 45.

Thebanen ! Zo gij weet wie deze dienaar zij , . .

.

Hen wyz' hem vaardig aan , dat ik hem straks beschouwe.

BILD. 8 , 229.

De kunst , die 't water keert of d' uitweg aan zal wijzen.

DA COSTA 3, 110.

b) Met eene zaak als onderwerp. Strekken om
iemands blik te richten naar iets , of te doen vestigen

op iets; hetzij door de richting waarin het voorwerp
geplaat-t is , hetzij door de plaats waar het zich be-

vindt. || De kompasroos wijst de hemelstreken aan (door

I.

de richting harer lijnen). De wijzers van den chro-

nometer wijzen den middelbaren, de schaduw op den

zonnewijzer wijst den waren tijd aan (/. w. door de
plaats waar d. i. de nummers waarop zij zich bevin-

den). — De vier armen van den wijspaal, die den

reiziger op dit kruispunt de viervoudige rigting van
deu weg aanwezen, bosscha, Lev. v. W. II, 283.

Het uur, dat de pendule op de schoorsteen aanwijst,

v. lennep, K. Zev. 4, 373.

Hy] zoekt eene andre punt, die toegang aan moog wijzen

Waar de oever zachter zij, en minder steil moog rijzen.

bii.u. '2
, 381.

Een molenwiek alleen — een gouden torenhaan
Wees op den nieuwen vloed nog d' ouden bodem aan.

tollens 6, 99.

En dan de zon — zij kent haar baan

,

Al wijst die geen kompasnaald aan.

TER HAAR, Si. 1'. Pols 69.

— Syn. Aanwijzen, Aanduiden. — Voor zooverre

deze woorden synon. ziju, drukken zij eene handeling

uit, die strekken moet om een ander zeker zichtbaar

voorwerp van andere voorwerpen te doen onderschei-

den , bem te doen weten , wie of wat bedoeld wordt.

Aanwijzen onderstelt, dat het voorwerp duidelijk ge-

zien kan norden, en dat het wijzen doel treft en

geene onzekerheid overlaat. Aanduiden daarentegen

onderstelt , of dat men om de eene of andere reden

niet wijzen wil, 6f dat het bloote wijzen naar het

voorwerp niet toereikend is om bet te doen onderken-

nen ; het bestaat veelal hoofdzakelijk in het opgeven
van kenteekens of andere bijzonderheden ; het kan vau

wijzen vergezeld gaan , docli behoeft zulks niet altijd

;

het kan eindelijk vruchteloos geschieden. Het onder-

scheid tusschen de beide woorden is dus vrij scherp

bepaald , en in geen geval twijfelachtig. Toch wordt

het door onze schrijvers niet altijd in 't oog gehouden.

Niet zelden vindt men aanduiden gebezigd, waar eene

stellige en duidelijke kenbaarmaking bedoeld wordt , en

dus aanwijzen alleen gepast is ( W. v. Strafv. a. 43

;

geel, Ond. en 1'liant. 124; tollens 5, 75; da
costa 1 , 113; enz.).

2) Overdrachtelijk, met betrekking tot het oog van

den geest. Iemands aandacht op iets richten, bem iets

doen zien met het oog van den geest; hem óf het be-

staan öf den aard van iets (onzienlijks) doen opmer-

ken. || Gy hebt zelf zo veel gezond oordeel, dat ik

ii de nadeelige gevolgen daarvan niet behoef aan te

wyzen, Leev. 1, 387- Haar keuriger oog zoude my
nog veel meer schoonheden , die my nu ontglippen

,

aanwyzen, 2, 2G8. Gy hebt, dunkt my, de waare

oorzaak aangeweezen , 8 , 98. Zy lacht u onbeschoft

uit , als gy haar een gevaar . . . aanwyst , Blank. 2

,

320. Om dezen het vak zijner bestemming aan te

wyzen, v. D. palm, Red. 1, 174. De lessen...,

waardoor hem reeds vroeg de weg der deugd werd

aangewezen, Sal. 1, 142. Uitzonderingen vind ik ner-

gens aangewezen, oeel, Ond. en Phant. 16G. Wan-
neer men . . . den tijd voor ieder veldarbeid aanwijst

,

177. Vatten wij nu zamen , wat tot hiertoe, zoo niet

betoogd , ten minste aangewezen is , 303. Ik heb er

niets tegen ... de questie op het door u aangewezen

terrein te bepalen, v. lennep,- AT. Zev. 5, 111.

Hij wyst de goedheid aan van 't weldoend Alvermogen.
TOLLENS 6, 124.

3 ) Bij uitbreiding. Iemand iets doen zien of doen

weten , als voor hem bestemd , van stoffelijke en on-

stoffelijke zaken beide; hem iets opgeven als bestemd

om door hem genoten
, gebruikt , ingenomen of bekleed

te worden. || Hij wees aan ieder zijn deel in den buit

aan. De ceremoniemeester wijst elk zijne plaats aan.

De mij aangewezen taak. — De Heer trad uit de

1G
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koets, en liet zich kamers aanwyzen, Leev. 7, 260.

De ons aangewezen vertrekken waren hokken, geel,
Ond. en Pliant. 21. In den avond werden aan de

troepen . . . hare bivakplaatsen aangewezen , bosscha
,

Lev. v. W. II, 298. Nauwlijks had deze den drank

geroken, of . . . zij wees de haar aangewezen lafenis

af, v. lennep, Rom. 9, 350.

Ik ga , ö Nimfen, 'k ga, naar 't oord, my aangewezen.
bild. 4, 293.

Vergrijsd en steeds verjongd , by 't onvermoeide streven

Voor plicht en volksbelang op d' aangewezen post.

DA COSTA 2 , 453.

— Aanm. In deze beteekenis speelt min of meer eene

dubbele opvatting van aanwijzen dooreen: de heden

-

daagsche van toonen, doen zien, en de oudere van

toewijzen, toekennen, waarin wijzen genomen werd

in den zin van uitspraak doen, gelijk b. v. de Sche-

penen gezegd werden een vonnis te wijzen. Aan gold

dan in den zin van toekenning (31, e), en aanwijzen

was zooveel als {iets aan iemand) bij uitspraak toe-

kennen. Verg. Mnl. Wdb. op Aenwisen. De heden-

daagsche toepassing van het woord heeft nu eens haren

grond in de opvatting van toewijzen, toekennen, als

b. v. wanneer men iemand zijn deel in den buit aan-

wijst; dan weder in het begrip van doen zien, als

b. v. bij het aanwijzen van vertrekken in een loge-

ment, van de plaats die iemand innemen moet, enz.

Doch het taalbewustzijn van onzen tijd , dat aanwijzen

in de oudere opvatting niet recht meer verstaat, zet

de nieuwere beteekenis van doen zien op den voor-

grond, en waar b. v. aan iemand zijn deel wordt

aangewezen, stelt men zich dit liefst zóó voor, dat

hem het detl ook werkelijk getoond wordt , zoodat hij

het met zijne oogen ziet. Waar dit niet het geval

kan zijn, zegt men liever toewijzen.

— Syn. Aanwijzen, Aantoonen. — Het eerste heeft

de algemeenste beteekenis ; het wordt niet slechts van

onzichtbare zaken , maar ook van zichtbare voorwer-

pen gezegd : iets dat met aantoonen niet het geval is

(zie ald. 1, a). Doch ook voor zooverre de beide

woorden synon. zijn , bestaat er toch een duidelijk

voelbaar onderscheid in de opvatting. Bij aanwijzen

blijft de eigeulijke beteekenis, het wijzen van de plaats

waar iets zich bevindt, meestal doorschemeren; bij

aantoonen is het bestaan of de hoedanigheid van iets

de hoofdzaak, en komt de plaats niet in aanmerking.

Men wijst iemand den weg aan om zijn doel te be-

reiken ; men toont hem aan , hoe hij te handelen heeft.

Men wijst de schoonheden of gebreken in een ge-

schrift aan; men toont aan, waarin het schoone of

verkeerde bestaat. Uit dit onderscheid vloeit een ander

voort. Aanwijzen, d. i. het oog van iemands geest

op het voorwerp vestigen , onderstelt in hem bereid-

vaardigheid, soms begeerte, om te zien; — aantoonen

daarentegen , d. i. het voorwerp ouder iemands oog

brengen, kan in weerwil van hem plaats hebben,

maar onderstelt in het subject 'de begeerte om te doen

zien. Daarom wordt aantoonen bij voorkeur gebezigd

van zaken , die onaangenaam zijn voor hem , wien

men ze toont; terwijl aanwijzen op iemands uitdruk-

kelijk verlangen kan geschieden. Een meester wijst

zijnen leerling de fouten in zijn opstel aan ; een re-

censent zal den schrijver zijne dwalingen , zijne zonden

tegen taal en stijl, aantoonen. Het verzoek om die

gebreken aan te wijzen is gemeend ; men wil ze leeren

kennen om er zich in het vervolg voor te hoeden

;

het verzoek om ze aan te toonen geeft twijfel aan

het bestaan er van te kennen , is eene soort van uit-

daging.

— Over de verdere zinverwante woorden , als Wij-

zen , Toonen , Vertoonen , Doen zien , Laten kijken

enz., zie bij Wijzen.

AANWIJZEND, bnw., om de absolute be-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Eigenlijk hetzelfde

woord als aanwijzend, tegenw. deelw. van Aanwijzen

,

doch met verplaatsten klemtoon : aanwijzend. Alleen

in gebruik met het znw. voornaamwoord , in den

spraakkunstigen term aanwijzend voornaamwoord , de

vertaling van lat. pronomen demonstrativum
,

gelijk

dit, op zijne beurt, van gr. drimvT/iift ótiy.ïi/.t.

De bsnamiug is ontleend aan de aanwijzende kracht

,

welke aan de bedoelde woorden eigen is.

— De uitdrukking aanwijzend voornaamwoord hetee-

kent: Een voornaamwoord, dat of (a) eene eigenlijke

aanwijzing (door gebaar) vergezelt en dan dient om
er opmerkzaam op te maken ; óf ( b ) , waar eene

eigenlijke aanwijziug onmogelijk is, haar vervangt;

met andere woorden: een voornaamwoord, dat door

aanwijzing te kennen geeft, wie of wat bedoeld wordt.

a) De aanwijzende voornaamwoorden vergezellen

eene eigenlijke aanwijzing in het spreken , wanneer
een voorwerp of de hoedanigheid van een voorwerp
bedoeld wordt, dat zich binnen den gezichtskring van

den hoorder bevindt en hem dus aangewezen kan

worden. || Iu den zin: Deze boom is dikker dan die,

vergezelt het aanwijzend voornaamwoord deze de aan-

wijzing van den boom , welke het dichtst bij den

spreker is , die de aanwijzing van een verderaf staan-

den. Het aanwijzend voornaamwoord gene onderstelt

steeds , dat zich tusschen den spreker en het bedoelde

voorwerp een ander voorwerp bevindt, waarachter het

bedoelde derhalve gelegen is ; als men b. v. zegt : aan

gene zijde van den weg , dan bedoelt men die zijde

,

die als 't ware van den spreker gescheiden is dooi-

den weg , over welken hij heen moet zien om haar

iu het oog te krijgen. De aanwijzende voornaamwoor-

den zulk, dusdanig, zoodanig en dergelijk (t. w.

wanneer die woorden niet vergezeld gaan van eene

bepaling in een bijzin ) leiden de aandacht van den

hoorder naar eene of meer hoedanigheden van een

voorwerp, dat te gelijker tijd aangewezen wordt; b. v.

als men zegt : zulke of dergelijke boomen heb ik

van mijn leven niet gezien.

b ) De aanwijzende voornaamwoorden vervangen eene

eigenlijke aanwijzing in al die gevallen, waarin zulk

eene aanwijzing onmogelijk is; t. w. in schrift altijd,

en in het spreken telkens wanneer men onzichtbare

dingen bedoelt, of voorwerpen buiten den gezichtskring

des hoorders gelegen. Er heeft dan geene aanwijzing

in de ruimte plaats, maar iets dat er het evenbeeld

van is, namelijk eene aanwijzing in de gedachten des

hoorders of lezers van eene voorstelling , die te voren

door een woord of eene uitdrukking in zijnen geest

veroorzaakt was. De gedachten bestaan in eene reeks

van voorstellingen, die achtereenvolgens voor het be-

wustzijn komen. De aanwijzende voornaamwoorden

wijzen dan onder de reeds voorbijgegane eene of meer

aan, waarop men wil dat de hoorder of lezer dien-

tengevolge opuieuw het oog van zijnen geest zal

vestigen. Dit kan echter alleen geschieden, wanneer

de voorstelling slechts kort te voren verwekt was en

nog in het geheugen ligt. Heeft het tegendeel plaats

,

is zij reeds vergeten, dan is eene aanwijzing onmoge-

lijk geworden, en is een voornaamwoord niet toerei-

kend, maar moet de voorstelling door een naamwoord

opnieuw worden verwekt. De overeenstemming van

eene aanwijzing in de gedachten met eene aanwijzing

in de ruimte komt vooral uit bij het onderscheiden

gebruik van deze, die en gene. Deze wijst op eene

voorstelling, die pas voorbijgegaan is en zich dus nog

in de nabijheid bevindt; die ziet op eene vroegere,

die reeds verder af is; gene wordt alleen gebezigd van

eene vroegere voorstelling, waarop later eene andere

gelijksoortige volgde, langs of over welke men dus
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heen moet zieu. Zoo b. v. in de zinnen: Salomo werd

opgevolgd door Rehabeam ; deze ( Rehabeam ) verloor

een deel van :ijn rijk. Gij zult u geen gesneden

beeld noch eenige gelijkenis maken, van hetgeen bo-

ven in den hemel is , enz. enz. . . . gij zult u voor

die (beeld e» gelijkenis) niet buigen. Izaiik had twee

zonen , l'zau en Jakob ; gene ( Ezau ) werd door zijn

vader, deze ( Jakob j door zijne moeder het meest

bemind.

L'it de bedoelde overeenstemming blijkt, dat de-

zelfde en dezelve tut de aanwijzende voornaamwoor-

den bebooren. Ofschoon zij nooit bij eene aanwijzing

in de ruimte' gebezigd worden, wijzen zij toch op

eene vroeger verwekte voorstelling terug en komen

dus met deze, die, gene enz. overeen; b. v. in de

zinnen: ||
Bedoelt gij misschien den Heer X? Den-

zelfden. — Dat dezelve spelling (waarvan boven ge-

sproken is) zal worden gevolgd ... in alle onderwijs-

boeken, Voorb. voor siegenbeek, J'erh. over de

Spell., XVI.
Aanm. 1. Behalve de hier genoemde ,ynw.: deze,

die, gene, dezelfde, dezelve, — dergelijk, dusda-

nig, zoodanig en zulk, rekent men soms, doch ten

onrechte, nog andere tot de aanwijzende , t. w. de-

gene, dtegene, desgelijk en zeker. Desgelijk wordt

als vnw. niet meer gebezigd, hoewel het als zoodanig

het bijw. desgelijks heeft opgeleverd; zeker wijst

nooit aan, maar wordt integendeel gebruikt om te

kennen te geven, dat men niet aanwijzen kan of wil.

Evenmin dienen degene en diegene om aan te wijzen;

hunne samen-telling met de en die geeft reeds te ken-

nen , dat zij vau het aanwijzende gene verschillen. Zij

vertegenwoordigen wel is waar personen en zaken,

maar zijn niet toereikend om die van andere te doen

onderscheiden, waarin juist de kracht der aanwijzende

voornaamwoorden gelegen is. Zelve drukken zij het

onderscheidende kenmerk niet uit ; dit geschiedt in eene

bepaling (een bijvoeglijken bijzin) die volgt; en het

eigenaardige van degene en diegene bestaat daarin

,

dat zij die bepaling (dien bijzin) aankondigen en er

den hoorder of lezer opmerkzaam op maken : Degenen

,

die dtt beweren, vergissen zich. Dalgene, wat gij

daar zegt, is moeilijk te bewijzen. — Degene en

diegene belmoren dus tot eene andere klasse van vnw.

dan de aanwijzende. Sommige van deze, t. w. die,

dezelfde , dusdanig , zoodanig en zulk gaan in dezelfde

klasse over, wanneer zij niet aanwijzen, maar, gelijk

degene en diegene , eene bepaling aankondigen , welke

bij die, behalve in een bijzin, ook in een voorzetsel

met zijne beheersching bestaan kan : Die man, dien

gij daar noemt; Dezelfde, dien hij bedoelt; Niet

het huis in het midden der straat , maar dal op den

hoek ; Die van zijne partij.

Sedert men begonnen is de aldus gebezigde vnw.

van de aanwijzende te onderscheiden , heeft men , in

navolging van sommige Duitsche spraakkunstschrijvers,

degene enz. wel eens bepalende voornaamwoorden

genoemd. Die benaming verdient echter geene aan-

beveling. Niet alleen zou zij in elk geval te alge-

meen zijn , daar ook de aanwijzende en beziltelijke

vnw. bepalen; maar zij is stellig verkeerd, dewijl de

bedoelde woorden zelve niets bepalen , maar alleen

eene bepaling aankondigen. Het ware daarom juis-

ter, ze bepaling-aankondigende voornaamwoorden te

noemen.

Aanm. 2. De vnw., met welke de aanwijzende in

sommige punten overeenstemmen , zijn de betrekkelijke

en de persoonlijke van den 31100 pers. De betrekke-

lijke slaan insgelijks terug op eene voorafgaande voor-

stelling, doch kenmerken zich als eene afzonderlijke

soort, doordien zij aan de voorstelling een bijvoeglijken

bijzin vastknoopen , hetgeen de aanwijzende nooit

doen. — De pers. vnw. hij en tg vergezellen soms

eene aanwijzing, wanneer de bedoelde personen tegen-

woordig zijn, b. v. in de antwoorden: Hij ! en Zij!

op vragen als: Wie heeft dat gedaan ' of Wie heeft

dat gezegd? Bet en zich zien altijd, hij en zij'meestal

,

op eene vroegere voorstelling terug. In weerwil echter

van deze overeenkomst met de aanwijzende vnw., zijn zij

kennelijk tot eene andere soort te brengen, tot dezelfde

waartoe ik en gij behooren , waarmede zij dan ook in

verbuiging overeenkomeu. De verbuiging, d. i. de taul

zelve, beslist evenzeer, dat dezelve tot de aanwijzende ,

en niet, gelijk wel eens geschied is, tot de persoon-

lijke moet gerekend worden.

AANWIJZER, znw. m., mv. -wijzers. Vau

Aanwijzen. Hd. anweiser, maar met geheel andere

beteekenis. Eigenlijk, in 't algemeen, een persoon of

eene zaak, die iets aanwijst; doch van personen wei-

nig gebezigd en veelal door het gebruik tot de vol-

gende technische beteekenissen beperkt:

1) In het stoomwezen. Toestel om de spanning vau

den stoom te meten , t. w. een klein kokervormig

koperen werktuig , dat , op het deksel van den cylinder

der machine geplaatst en met de hoofdas of met de

zuigerstang in verband gebracht, de hoegrootheid van

het luchtledig in den cylinder aanwijst, waDneer het

stoomwerktnig in vollen gang is , en zoodoende in

staat stelt om de hoeveelheid paardekrachten te bere-

kenen , die het stoomwerktuig inderdaad uitoefent

;

indicator. || De aanwijzer, eene uitvinding van Jame>

Watt, beschrijft met potlood op papier eene figuur,

die de werkelijke stoomspanning aanwijst, welke bin-

nen den cylinder bestaat.

2) In de smederij. De kleine hamer, waarmede de

smid, die het werk regelt, op het gesmeed wordende

ijzer de plaatsen merkt of aanwijst, die zijne hand-

langers met de zware voor- en zijhamers behooren te

treffen. || Een voorman heeft veel oefening noodig om
den arbeid der voorslagers met zijnen aanwijzer naar

den eisch te regelen. De gezellen dienen onafgebroken

op den aanwijzer van hun voorman te letten.

3) In de wiskunde.

o) Het getal (cijfer of letter), dat aanwijst of op-

geeft , tot welke macht een grondtal verheven is

;

exponent. || In de stelkunstige uitdrukkingen a1 en a" is

o het grondtal en zijn 7 en n de aanwijzers vau de

zevende en de nde macht.

b) Het cijfer (of de cijfers), dat in eenen luga-

rithmus de geheelen voorstelt, en daardoor ter aan-

wijzing strekt van het aantal cijfers , waaruit het bij

den logaritbmus behoorende geheele getal bestaat, be-

dragende dit steeds 1 meer dan de aanwijzer; mantissa.

|| lu de logarithmen 0,75433 en 17,52932 zijn en

17 de aanwijzers.

c) Het getal (cijfer of letter), dat in eene veelle-

dige algebraïsche formule de plaats of den rang eener

letter aanwijst, onder welke of aan wier voet het ge-

plaatst wordt, wanneer de waarde dier letter van haren

rang afhankelijk is; index. || In de uitdrukking:

(p + q)« =p- + (?)r-
1 ° +

(
a
Jp°-*f +

. . . + (§p
a-*q?+ -. .

duidt de aanwijzer 2 aan, dat
(

a
) de tweede bino-

miaal-coëfficiënt voorstelt en dus de waarde heeft vau

«(«—!)

1 .2
In de uitdrukking:

A •+- A, x + A, x* + A, x3 + . . . -+- A„ x"

zijn de cijfers 1,2,3 enz., aan den voet der A's

geplaatst, de aanwijzers, die den rang en daardoor

tevens de waarde bepalen , welke A telkens voorstelt.
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AANWIJZING-, znw. vr., mv. -wijzingen.

Van Aanwijzen. Hd. amveisung.

1 ) Abstract. De daad van aanwijzen, het aanwij-

zen in de verschillende opvattingen van het woord.

|| l)e bestekken liggen ter lezing, en de architect zal

in loco de noodigc aanwijzingen doen. Gij znlt de

fout zonder nadere aanwijzing wel zelf opmerken. —
Gij gevoelt het ook zouder mijne breedere ontvou-

wing, eu misschien was deze aanwijzing zelve reeds

overtollig, v. d. palm, Red. 1, 41. Reeds gaf ik

mijne aanwijzingen aan Pieter , hoe hy het roer moest

wenden, beets, Cam. Obsc. 82. Troepen . . . wier

bevelhebbers . . . aanwijzing van stand- of legerplaats

behoefden, bosscha, Lev. v. W. II, 298. Enkele

aanwijzing , door deu schuldenaar gedaan , van iemand

die voor hem betalen moet, brengt geene schuldver-

nieuwing te weeg, B. W. a. 1456.

2) Concreet.

a) Het voorwerp der aanwijzing, het aangewezene.

lu het zeewezen. De door het kompas aangewezen he-

melstreek. || De aanwijzing was Noordnoordwest.

b) Datgene wat aanwijst, het aanwijzende. Als

rechtsterm, in strafzaken. || Duor aanwijzingen wor-

den verstaan daadzakeu, gebeurtenissen of omstandig-

heden, welker bestaan en overeenstemming, zoo on-

derling als met het misdrijf zelve, klaarblijkelijk aan-

toonen dat er misdrijf gepleegd is , en wie hetzelve

bedreven heeft, W. v. Slrafv. a. 442. — Verg. a.

443 , 444.

c) Het middel ter aanwijzing. Geschrift, waarin de

persoon die iets betalen zal wordt aangewezen ; het-

zelfde als Assignatie, dat echter meer gebruikelijk

is. ||
Eene aanwijzing op de schatkist. — Tot betaa-

ling van de schulden, boudtschriften (obligaliën)

,

aanwyzingen (
assigyiatiën) , renten en voordeelgelden

(pensioenen) , hoopt, N. H. 1022.

AANWILLEN, onz. en bedr. onreg. ww.,

met hebben : wil aan , wilde
(
wou ) aan , heeft aan-

gewild. Uit Willen eu Aan als bijw. van toestand,

beide in verschillende opvattingen. Gemeenzame ellip-

tische uitdrukking.

I ) Onz. Willen , in ontkenneuden zin van zaken

gezegd, om aan te duiden dat eene werking, die men
er mede beproeft, telkens mislukt; dat zij die als 't

ware weigeren. Altijd derhalve in zinnen, die eene

outkenniDg uitdrukken of onderstellen.

1) Aan in den zin van aan het lijf (28, a). Van
kleederen , sieraden enz. Niet aanwillen ,

- d. i. niet

aan (het lijf) willen (zijn), dus Niet aangetrokken

of aangedaan kunnen worden , ondanks alle moeite die

men aanwendt. || Die laars wil niet aan. Die rok is

veel te nauw, en wil volstrekt niet aan.

2) Aan in den zin van aan het branden (28, e).

Van vnur en licht, of van voorwerpen die brandbare

stoffen dragen of bevatten. Niet aanwillen, niet willen

branden, niet aangestoken of aan 't branden gebracht

kunnen worden , ondanks alle moeite die men aan-

wendt. || "Het vuur, het licht, de kaars, de sigaar

wil niet aan. De kachel, de lamp, de blaker, de pijp

wou niet aaD.

II) Bedr. Willen in den gewonen zin van be-

geeren, en Aan in dien van aan het lijf (28 , a).

Met een persoon als onderwerp en de benaming van

een kleedingstuk of lijfssieraad als voorwerp. Aan ( het

lijf) willen
(
hebben ), dus Willen aanhebben .

1
1 Zij

wilde volstrekt haar nieuwe kleedje aan. Wilt ge van-

daag uw gouden ketting niet aan ? Die nauwe laarzen

wil ik niet aan.

AANWINDEN, bedr. st. ww. der l"«kl., met
hebben: wond aan, heeft aangewonden. Uit Winden
en het bijw. Aan. beide in verschillende opvattingen.

Hd. anwinden , maar met geheel andere beteekenis.

1) Winden in den zin van verplaatsen, doormid-
del van eene aardwind , windas of dergelijk werk-
tuig ; eu Aan in dien van bereiking tan eene plaats

(34, e). Van zeer zware voorwerpen. Ze door winden
verder voortbewegen , om ze aan of op de vereischte

plaats of hoogte te brengen. || Windt dat blok nog
wat aan.

2 ) Winden in den zin van draaiend om iels wik-
kelen , en Aan in dien van voortgang (34,/). Met
verzwijging van liet voorwerp , en dm schijnbaar onz.

Van garen, touw enz. Voortgang of spoed maken met
het op klossen of aan strengen te winden. || Ge zult

beter moeten aauwinden , als ge al die klossen nog
vol w ilt maken.

AANWINNEN, bedr. eu onz. st. ww. der

l
a,a kl., met hebben: won aan, wonnen aan, heeft

aangewonnen. Uit Winnen en het bijw. Aan, beide

in verschillende opvattingen. Verg. hd. angewinnen
(grimm, I). Wtb. 1, 352 vlg.).

I) Bedr. Aan in den zin van aan- of toekomen
als eigendom (34, c).

1 ) Winnen in den algeineenen zin van verkrijgen.

Als eigendom verkrijgen , voor zich verwerven , in zijn

bezit brengen; niet alleen, in den eigenlijken zin, van
stoffelijke zaken die het voorwerp van eigendom zijn ,

maar ook , overdrachtelijk , van alles wat men geacht
wordt te bezitten.

|| Hij heeft in deu laatsten tijd

veel geld aangewonnen. — In onze achting maken
wy weinig onderscheid tusschen onze oorspronkelyke
eu deze onze aangewonne medeburgers, v. effen,
Speet. 1, 58. Myue eigene, uit overtuiging aange-

wonnene waarhedeu , Blank. 3 , 278. Geene weidsche
inrigtiugen , . . . geene aangewonnen landen (d.i. door
verovering, ruil, koop enz. verkregen) , niets maakt
het volk gelukkig, dan alleen welvaart, v. D. palm,
Sol. 3, 287.
— Land aanwinnen (in bijzondere opvatting),

nieuwen grond verkrijgen door aanspoeling of aanwas.

|| Aan weerszijden van dien dijk is veel land aange-
wonnen, o. de viues, Zeew. en Wat. v.N. U. 610.

2) Winnen, van kinderen gezegd, in den bijzon-

deren zin van verwekken. Ze voor zich verwekken

,

aanleiding geven tot hunne geboorte en ze daardoor
verkrijgen.

De liefde, een trek om aen te winnen.
vondel, Poê'zy 1, 776.

Zy riep?n : och waer toe

Geploeght, gezweet, geronnen,
En afkomste aengewonnen?

VONDEL 11, 63.

II) Onz. Winnen in den ziu van verkrijgen, en
Aan in dien van toeneming (34,/). Eigenlijk: bij

toeneming verkrijgen , t. w. de eene of andere hoeda-
nigheid of kracht, dus In eeuig opzicht toenemen.
In deu grond hetzelfde als aanwinnen als bedr. ww.,
maar gedacht als eene verandeiiug van den toestand

van het subject , die van het meerdere bezit een nood-
wendig gevolg is. Het voorwerp , de hoedanigheid enz.

die men verkrijgt, staat dan niet in den eigenlijken

objectieven 4den nv., maar wordt óf door in aange-
wezen, of blijft verzwegen, wanneer het uit den sa-

menhang op te maken is. || Aanwinnen in gezond-
heid, kennis, bekwaamheid. Hij wint dagelijks in

krachten aau. De zieke heeft in de laatste week mooi
aangewonnen (/. w. in gezondheid). — De dagen
winueu zigtbaar aan (in lengte), WE1L.

en 't menschelijck geslacht
Te Bmooren in zijn wiegh en opgang, eer liet niaght
In zijne zenuw krijge, en aenwinne in zijne erven.

vondel 6 , '2H7.

Groei op, groei op! word groot en goed;
Win trtriiik aan in kracht en moed.

TOLLENS 3, 45.

Afl. Aanwiniiing , aanrvinst.
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AANWINNING, zniv, vr., m». -winningen.

Van Aanwinnen in de bet. bedr. 1). IK' daad van

aamcinnen
-. het aanwinnen, hel in eigendom of iu

bezit verkrijgen of verwerven. Verg. Aanwinst. || Uit-

breiding der macht van ecnen staat door aanwinuing

van grondgebied Aanwinning van land (door aan-

.y of aanwas). — Zelfs hadden hare bewind-

hebbers geenen lust meer om iets groots te ondernemen

,

of op nieuwe aanwinningen te denken, stijl, Opk. 289.

AANWINST, znw. vr., mv. -winsten. Van

Aanwinnen in de bet. bedr. 1).

1 • Ab-tract. De daad van aanwinnen; het aanwin-

nen, het in eigendom of in bezit verkrijgen of ver-

irerveo. Hetzelfde als Aanwinning
t

doch meer ge-

bruikelijk. || Het genootschap heeft dit jaar op gecne

aanwinst van leden te hopen. — Mijn hart deelt in

uw vi r ... de aanwinst van een negende

kind, bili). Br. 1, 270. De aanwinst van Oostenrijk

voor het bondgenootschap , v. ». i-alm, Gedenkschr.ii.

D naar meerdere volkomenheid, door aanwinst

van het ontbrekende, Red.i.^'3. De bedijking van het

Koegras was cene belangrijke aanwinst voor het Noor-

derkwartier ,
ii. pe vries , Zeew. en Wat. o. .V. //. ."j^-4

2 ) Concreet. Het voorwerp van aanwinnen , het

aangewonnene. || Ecne grootc, belaugrijke, aanzienlijke

aanwinst. Lijst der aanwinsten van het penningkabi-

net. — Sanherib vergenoegde zich niet met de aan-

winst der heerschappij , door deze verbazende over-

winningen veroorzaakt, v. d. palm, lied. 2, 117

Zij zon een uitmuntende aanwinst voor het tooneel

zijn, v. LKNHEP, K. Zev. 3, 122.

AANWINTEREN, onpers. zw. mv., met
nebben: winterde aan , heeft aangewinterd. l'it Win-

teren en het bijw. Aan in den zin van voortgang of

toeneming (34, ƒ). Het wintert aan, het gaat voort,

of neemt toe , winterweder te zijn ; de koude of de

vorst houdt aan, of wordt heriger. || Al- het zoo aan-

winterl, zullen wij spoedig schaat-en kunnen rijden.

—

Binncnwyle wiuterd' het aan , sloegh schielyk en zoo

streng aan "t vriezen, dat en:., hooft, -V. H. 291.

Intusschen bl I en 't Noord;
Het winterde aan, de waalren stolden.

TOLLENS 10, 21.

AANWIPPEN, onz. zw. ww., met zijn: wipte

aan, is aangewipt, öit Wippen en het bijw. Aan in

den zin van richting naar het doel (34, h ). Zich

even naar iemands woning of verblijf begeven, om
hem te spreken of hem een kort bezoek te brengen;

meed in t voorbijgaan. Verg. Aangaan (onz. A,
1,2), Aauioopen (onz. I, 1, b) , Aanstoppen (om.
2, b), Aanwandelen (2), enz Wippen geeft eene

ndige vlugge beweging te kennen, vanwaar de

uitdrukking in een wip, voor in een oogenblik. Aan-
wippen brengt dus het bijicukbeeld mede, dat men
slechts zeer kort ter plaatse vertoeft. De persoon

,

dien men bezoekt, wordt aangewezen door het voorz.

bij; de woning of het verblijf, waar men iemand

bezoekt, door aan. || Mogt Letje niet eens by haar

broer aanwippen ,J Burg. 282. Tegen dat gedeelte van

den avond, dat hij meest altoos eens aanwipte, en,

zo hij mij t'huis vond, een uurtjen met mij door-

bragt, Wildsch. 4. 340. Met groote stoppen liep

Papa , die maar even was komen aanwippen , . de

deur weer uit, immerzeel, Knuupius 34. Ik had
maar even den tijd om bij u aan te wippen, V. LEN-
NEP , A'. Zee. 4 , 304. 't Weer zal in allen gevalle

goed genoeg zijn om eens bij Eylar aan Ie wippen,

5, 99. Zij was een paar reizen, als zij door het dorp
kwam, aan de pastorie aangewipt, 2, 31.

AANWITTEN, U-dr. zw ww., met hebben:

witte aan, heeft aangewit. L'it Witten en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen.

<an in den zin van aanciilliny van het ontbre-

kende (34, f ). Iets, dat gewit is, voor zooverre het

vuil is geworden, weder wit maken; gedeeltelijk witten

om den vorigen sta it van witheid te herstellen. || Die

muur moet volstrekt eens aangewit worden.

2) Aan in den zin van voortgang (34,/). Met
verzwijging van het voorwerp, en dus schijnbaar onz.

aken met iets te witten , ijverig doorwït-

ten.
| kadoors wat aanwitten , raken wij ze

morgen kwijt.

AANWOEDEN, onz. zw. ww., met hebben:

aan, heeft aangewoed. L'it Woeden en het

bijw. Aan in den zin van voortgang of toeneming

(34, j) Voortgaan te woeden, of met toenemende
id woeden. || Als de mnitery aanwoedde ( ubi

crudescere seditio), hooft, Tac. 394.

AANWOEKEREN, bedr. en onz. zw. ww.,

met hebben en zijn : woekerde aan , heeft en is aan-

geicoekerd. Vit Woekeren en het bijw. Aan, beide in

verschillende opvattingen. Hd. amcuchern.

I) Bedr. Hulpw. hebben. Woekeren in den zin

van onmatige winst bejagen, en Aan iu dien van

aan- of toekomen als eigendom (34, c). Van gelden

geldwaardige goederen. Door woekeren verwerven , door

het drijven vau woeker tot zijn eigendom maken. j| Hij

heeft groote schatten aangewoekerd , weil.

II) Onz. Hulpw. zijn. Woekeren, van onkruiden

schadelijke planten gezegd , in den zin van welig voort-

groeien, en Aan in dien van toeneming (34, j). Bij

toeneming welig voortgroeien , zich uitbreiden , zich

verder verspreiden ; zoowel van planten , als van alles

wat figuurlijk gezegd wordt te groeien; doch altijd,

in ongunstige opvatting, van hetgeen als iets schade-

lijks of als een zedelijk kwaad wordt voorgesteld.
| Het

onkruid woekert hier meer en meer aan. Die slechte

gewoonte is in korten tijd sterk aangewoekerd.

AANWONER, znw. in., mv. -wonersea -wone-

ren. Van het ongebruikelijke Aanwonen , het bijw. Aan
pgevat iu den zin van onmiddellijke nabijheid ( 34 , k ).

I n het Hd. zijn anwohnen en anwohner beide in gebruik.

Aanwoner , of naar de oude spelling aanwoonder
,

vindt men bij hooft gebezigd ter vertaling van lat.

accola , d. i. degeen die in de onmiddellijke nabijheid

(van eene genoemde plaats) woont, wiens woning aan

die plaats grenst of belendt. Thans is het woord niet

meer in zwang. Het verdient echter bewaard te blij-

ven: het is even goed gevormd als inwoner en omwo-
ners , en drukt een van die beid- verschillend begrip

uit. || Dat in Crete is de wydtvermaarde bergh Ida;

d' aanwoonders Iden ... geheeten worden, HOOFT,

Tac. 474. De meer van ongemeeten omgank, . . .

pestbaar voor d' aanwoonders met haaren zwaaren

reuk, 47 fi.

AANWORSTELEN, onz. zw. ww., met

hebben: worstelde aan, heeft aangeworsteld. L'it

Worstelen en het bijw. Aan in den zin van richting

naar het doel (34, h ). Voorwaarts trachten te drin-

gen, worstelende met de belemmerende krachten Dich-

terlijke uitdrukking.

Gelyk waoueer van 't Noort

,

In 't barste lierfstsailoen , de gierende onweersbuien
,

[ten uil baar hol, aanworstlen tegen 't Zuien.

BCHBKXBB

AANWORTELEN, onz zw. ww., met «Ju:
wortelde aan, is aangeworteld . L'it Wortelen en het

bijw. Aan in den zin van aanhechting (34, b). lid.

anwurzeln. Van boomen of heesters, die verplant zijn.

Wortel schieten en zich daardoor aan den grond vast-

hechten ; zich met de haarwortels in de nieuwe aarde

vastzetten eu weder beginnen te groeien ; hetzelfde als

Aanslaan (onz. II, B, 3). || De boom is reeds'aan-
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geworteld, weil. Die den is /ouder kluit verplant,

en wil niet aauwortelen.

AANWRIJVEN, bedr. st. w. der 5d0 kl.,

met hebben: wreef aan, wreven aan, heeft aange-

wreven. De spelling aanvrijven, die men bij vroegere

schrijvers aantreft — als ook bij weil., die aanvrij-

ven en aanwrijven beide opgeeft— is op eene bedorven

uitspraak gegrond, en heeft dan ook later geene na-

volging gevonden. Uit Wrijven eu het bijw. Aan,

beide in verschillende opvattingen. Hd. anreiben.

1 ) Wrijven in de gewone algemeeue opvatting van

de hand met eenige drukking over iets heen en weder

strijken, en Aan in den zin van aanhechting (34,4).

Aanwrijven , oorspronkelijk gezegd van eene weeke

,

kleverige stof, die over de oppervlakte van een voor-

werp gewreven en er zoodoende aan vastgehecht wordt

,

beteekent dus eigenlijk: Doen kleven aan iets. Doch

het gebruik past het woord uitsluitend figuurlijk toe

op iets onstoffelijks, t. w. op eene beschuldiging, die

men iemand te laste legt. Aanwrijven is dus: Iets

(t. w. eene beschuldiging) aan of op iemand doen

kltven ; dus zooveel als Te laste leggen, aantijgen.

Daar wrijven echter eene werking aanduidt, die altijd

eenigen duur heeft en eenige inspanning vereiscbt, en

tevens in deze samenstelling het bijdenkbeeld van iets

kleverigs medebrengt, stelt aaniorijven de laakbare

handeling van aantijgen in een hatelijker licht: het

doet denken aan herhaalde en ijverige pogingen om
iemand in zijn goeden naam te benadeelen , en stelt

de beschuldiging voor als eene klevende smet, die

moeilijk is weg te nemen. De persoon, wien iets aan-

gewreven wordt, staat in den 3den nv.; de beschuldi-

ging is uitgedrukt a) door een abstract znw. in den

4deD nv., of b) in een zelfstandigen bijzin met dal.

a) || Iemand eene klad, eene smet, eene blaam

aanwrijven. — Vele menschen zijnder, die yemand

zeer lichtelick een kladde aen-wrijven, de brune,
Bank. 1, 128. Zyt gy waarlyk een menschen-vriend,

en kunt gy den mensch zulk eenen blaam aanvryven?

Leev. 8 , 338. Hoe Elbert zijn goeden naam een

schandelijke kladde had 'aangewreven, v. lennep,
Rom. 2, 45. Wie is de booze lasteraar, die my ztdk

een smet aanwrijft? beets, Cam. Obsc. 99.

Dees my aengewreven blaem,

Uit zyn mirmenyd' gerezen.

smits, Rottestr. 2fl.

Myn 1 broeder Narbal zelv' wreef zy den laster aan,

Dat hy een vloekverbond met hen had aangegaan.

Ze ontzag zich niet een reeks van zulke wanbedryven

De vroomsten der Tyriers boosaardig aan te wryven.
feitama , Telem. 177.

Wie zal de vruchten van zijn eerbaar huuwlijksbed

De schande aanwrijven, die uw gantsch geslacht besmet?
bild. 3, 249.

Dit wrijft der Godlijkheid des menschen zwakheid aan.

5, 20.

Geweld met schyn van recht te styven,...

En de onschuld gruw'len aan te wryven.
D. J. v. lenmbp, Ged. 117.

Milady! gij vergeet wat u werd aangewreven,

Dat ge overtuigd zijt van . . .

schimmel, Ferspr. Ged. 180.

b) || Iemand aanwrijven, dat hij enz. — Men
heeft het vele schilders onzer Hollandsche school met

regt als eene feil aangewreven , dat zij hun keurig

penseel tot het malen van haring-verkoopsters of

ketelschuursters leenden, v. d. palm, Red. 1, 39.

2) Wrijven in de bijzondere opvatting van boenen,

eu Aan in dien van voortgang (34, f). Van gladde

meubelen , doch met verzwijging van het object , en

dus schijnbaar als onz. Voortgang maken met ze te

wrijven met boenwas of wrijfolie, ijverig doorwnjven.

|| Meisje, ge moet wat aanwrijven; de kamer moet

om twaalf uren klaar zijn.

AH. Aanwrijving.

AANWRIJVING, znw. vr., mv. -wrijvingen.

Van Aanwrijven, doch in eene beteekenis, die bij het

ww. zelf niet meer in gebruik is , t. w. die van tegen

iets aan wrijven of schuren. Kil. „Aen-wrijven,
atterere" Aanwrijven is in deze afleiding als onz. ww.

opgevat , en Aan genomen in den zin van aanraking

(34, a). Aanwrijving heeft plaats hij schepen, die,

voor anker of vast liggende , door de werking van den

stroom tegen een ander schip aandrijven en het door

wrijving of schuring beschadigen. || Schepen, ... de

' aastbij liggeude schepen door aanstooting of aanwrij-

ving beschadigende, W. v. Kooph. a. 542.

AANWROETEN, onz. zw. ww., met zijn:

wroette aan , is aangewroet. Uit Wroeten eu het bijw.

Aan in den zin van nadering (34, g). Van dieren,

die onder den grond leven. Wroetend naderen. ||
Daar

komt de mol weer aanwroeten , weil.

AANWUIVEN , bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn : wuifde aan , heeft en is aangewuifd.

Uit Wuiven, d. i. door het zwaaien met hoed of doek

een teeken geven , en het bijw. Aan in verschillende

opvattingen.

I ) Bedr. Hulpw. hebben. Met een persoon als

voorwerp.

o) Aan in den zin van richting naar het doel

(34, h). Wuiven in de richting naar iemand toe,

ten teekeu van blijdschap over zijne komst; hem door

wuiven welkom heeten; toewuiven.
|

Uit alle deuren

en vensters wuifde men den geliefden vorst aan.

b) Aan in den zin van richting naar zich toe

(34, d). Iemand door wuiven tot zich roepen; hem
door wuiven te kennen geven, dat men hem wenscht

te spreken en dus verzoekt naderbij te komen. || Toen

wij voorbij wilden gaan, wuifden zij ons aan.

II) Onz. Hulpw. zijn. Aan in den zin van na-

dering (34, g). Wuivend naderen; naderbij komen,

terwijl men door wuiven zijne blijdschap te kennen

geeft, dat men het doel van zijn tocht bijna heeft

bereikt. || Daar kwamen zij aan wuiven, weil.

AANZAAIEN, bedr. zw. ww., met hebben:

zaaide aan , heeft aangezaaid. Uit Zaaien en het

bijw. Aan in den zin van aanvulling (34, ƒ). Hd.

ansiien. Van een stuk gronds, dat nog niet bezaaid

is geweest. Het voor 't eerst bezaaien en zoodoende

aan de bestaande bezaaide landen of bouwlanden toe-

voegen. || Zij hebben een groot stuk afgeveenden grond

aangezaaid. — Eenen akker aanzaaijen, weil.

AANZAGEN, bedr. zw. ww., met hebben:

zaagde aan, heeft aangezaagd. Uit Zagen en het

bijw. Aan in verschillende opvattingen. Hd. ansagen.

1) Aan in den zin van aanvang of begin (34, i).

Iets beginnen te zagen , de eerste snede met de zaag

er in doen. || De balk was maar even aangezaagd ,

toen de zaag brak.

2) Aan in den zin van voortgang (34, j). Met

verzwijging van het voorwerp, en dus schijnbaar onz.

Spoed maken met zagen. || Als ge niet wat aanzaagt,

komt ge vandaag niet klaar.

Afl. Aanzaging (in de bet. 1).

AANZAKKEN , onz. zw. ww., met zijn : zakte

aan . is aangezakt. Uit het bijw. Aan in den zin van

nadering (34, g) en Zakken in verschillende opvat-

tingen.

1 ) Zakken in den zin van langzaam loodrecht naar

beneden gaan. Van voorwerpen die uit de hoogte

neergelaten worden of afdalen. Zakkend naderen tot

iemand (of iets) die zich lager bevindt. ||
Laat het

touw wat aanzakken , weil.
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Zoo faala «atrrru pa wi

Ka «en l" l-icht «Heng»

:'ikkm in Jrii z.n van langzaam met den stroom

naar eene lager gelegen plaatt afdrijcen, eene bctee-

'zakken. Vu
ccn pi :...i'h . um of traag

aankomen. «Ivf hij zijn» ondank* door era

voortbewogen >trr

km, J. i. zich . ren. | Daar komt
. :- lijk aanzakk'U ,

AANZANDEN, h. Ir

zandde aan , heeft aangezand . Uit Zanden
bijw. ƒ ziu van aancmlltng can f" I

breken

pleinen en andere uitgestrekt!] ind be-

dekt .' p de plaat-en «aar
bel zand ontbreek' -.ken, zoodat alles

10 den vereischtru toestand komt I
1
' -traatweg

moet noodzakelijk aangezand

gaten in dit pad
i jk voor het

aanzauden — Om liet werok can de Zeettr,

versekeren , soude de» breedte ten weJerzijdeu gesloten

werden
, ende voort- aengesand naai dm

AANZEG, 'nu ui , zouder mr. Van Aanzeg-
gen in de Ut 1 i In cl. jHlilimmm -j reektaai het-

doch alleen waar
sprake ia van eeue bekendmaking van gebooi

m knecht of

meid by verwanten en gebru

of „ aanzeg

bjr overlijden, iiGrn.JK. 372
' AANZEGELEN, - metMJos:

zegelde aan, kerft aangezegeld Uit Zegelen en het

bijw. Aan in den zin van aanhechting \ 34 , b- Ui
annegeln (OaUXat, /' H'tb 1. 162) Van losse bla-

den papier of perkament, i'ie tot ceu bewijsstuk bc-

hooren. Ze aan oen of meer andere bladen, die als de

hoofdzaak beschouwd w enten doormiddel

van een zegel, Lm einde wit' blijken , dat

zij tut die rtnkken behooren. || Een aangezegeld blad.

Kit luwe blad moet niet ingestoken , maar aangn
worden.

AANZEGGEN, bcdr. zw. ww , met hebben:
zeidr ( Vlaamsch zrgde aan , heeft aangezegd of

aangeznd I it Zeggen eu het bijw

lende opvattingen. Md. anjay ikelijk

in verschillende betreken issrn , die het woord thans

. ! , terwijl ook die , welke het nu nog
heeft, algvmecner werden opgevat. Zie Mnl. Wdb. op

Aanran
1 staal ia den zin van bereiking van het doel

fS4, e), hier te kenn. dat de bekc

king aan of tot een persoou komt \

aanzeggen voor bekendmaken in t al^en.

dennnhare, mdsrarr , nuntiare. Z n het

bij de Bijbelvertalers herhaalde malen gebezigd, on-

verschillig hoe of te aanzegging ge* I

waar wij than« óf het enkele zeggen .f r-

den gebruiken, als b. v.: „Eene diei.stmarfhl gingh

henen, ende "vde het hen atn" <t ar hel roomemen
tan Abtalom , 1 Sam 17, 17 , Bsde Achab seyde

Izebel aen al wat Klia grdaen hadde," 1 A'..». I

Thans echter wordt aanzeggen in dezen zin alleen

gebezigd voor Min of rm-er plechtig mundelr
kendmaken , aankondigen , altijd met het bijdcnkbecld

.

dat de kennisgeving geschiedt aam een belanghebbende

,

en door of ai/ naam wan een rechthebbende, betzij

op eigen gezag, hetzij vanwege de overheid of van-

wege iemand, op wien de bekendmaking geacht srbTttl

als een plicht te berusten , en daarom ook toepasselijk

op zakeu, die reeds van elden bekend kunnen zijn

der l.' rt-n abstract zuss.

' indigen byziu met dat || Iemand
iets aai laat het oi

vrouw aan

r een bode aan-

dal hij zijn bouwval; . keu moest

lekend dat 1

lek ru hebbe

\ , : M ntanus .

nu aai. hem aan te zeggen, dat

hy den oorlo.' badt Ie staaken , « .

1 , 13 * / iak ... als die, «elke

de go- ' . Blank. 3, 232.

ik uzelf dit kumeu aanseggen, i

(dm. i

ireu aangezegd, v. ussir, A Zn 3,137

U « aan,
' rzaan.

aiLO. 3, 189.

;l liet In der

Zcgi vooral 1.. t Petras aan,

Dal zijn Hl

DS CO,

k Zal naar geen l

Mij aangezegd dooi II. rth««« mond.
V. Lt'

Hal xetde uw mond haar aan.

BanTS, A'orenU. .*

L)c beteekenia van aanzeggen onder

geving. Zoo in de volgende zegswi[ji

— Den dood aanzeggen (au

aankun tyd dt dood-

straf zal ondergaan. || Dat men dien dag aan den

'.11.

— De wacht aanzeggen

ilvc doen weteu , dat het zijDe beurt i* dl

wacht te betrekken.— Den oorlog aanzeggen (aan ecne mogendheid),

haar langs diplomatieken weg verklaren , dat men haar

den oorlog zal aandoen. || Dat bij . . den Bisschup

I den vrede

dwingen . i lihhbp, !'••
' i . 162

De Raad van Romr aagt rT^lthagO d' oorlog aan.

HBL :
,

159,

]>)• i. . .
wraak , en ilraf

.

Met al hunn' aanhang aan, tot aan den rand van 't graf.

B1LD. 4, 8.

— VVant.eer het aangezegde een bevel inhoudt , ver-

krijgt aanzeggen de bet«. reien. || De I

. u , dat men zand

1 1
liij voor de

rechtbank verschijnen moest.

Bj o.

tam in den zin van figuurlijke aanhechting 1

8

ii per-oon in den o*"* nv <n eeoe zaak, t. w.

gezegde, in den 4J". Iemand telt

k Het, door

zeggen, aan of op iem

D 't algemeen gebniikelijk , n

opvattn il aantijgen, aanicrijcen , te

latte leggen, bij KIL imputare (zie Mnl. H'db. op

Anti Thans echter alleen nog maar ge-

bezigd in de vaste

— Zegsw. Men zou het hem niet aanzeggen , men

zon dit niet van hem zeggen , zijn geheele persoon en
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wezen doet zóó iets niet vermoeden. || Hoe? is hij

al vijftig jaar? dat zou men hem niet aanzeggen. —
In haar jonge jaren was ze vrij luidruchtig als zy
eenmaal los raakte, maar op den duur zou men het

haar niet hebben aangezegd, beets, Cam. Obsc. 352.
Men zou het den . . . jongeling, die meestal zweeg of

bloode vóór zich zag . . , niet hebben aangezegd , dat

eene gloeijende eerzucht hem verteerde, v. koets-
veld, Nov. 1 , 170.

Afl. en Mamenst. Aanzeg, aanzegger, aanzeg-
ging; Aanzeg huis.

AANZEGGER, znw. m., mv. -zeggers. Van
Aanzeggen in de bet. 1). Hd. ansager (grimm, D.
Wtb. 1, 433). Eigenlijk in 't algemeen degeen die

iets aanzegt; doch door 't gebruik geijkt als benaming
der personen , die door de betrekkingen van een over-

ledene of van eene kraamvrouw belast worden , om
het overlijden of de bevalling langs de huizen aan te

zeggen. In het eerste geval, wanneer het eene kennis-

geving van overlijden betreft, gelijkstaande met Aan-
spreker, Bidder, Leedaanzegger enz.

Na in en si;. Leedaanzegger.

AANZEGGING, znw. vr., mv. -zeggingen.

Van Aanzeggen in de bet. 1). De daad van aanzeg-
gen, het aanzeggen; min of meer plechtige mondelinge
bekendmaking of kennisgeving, aan een belanghebbende
gericht 'door of vanwege den persoon, die daartoe

bevoegd of geroepen is. || Aanzegging van geboorte
of overlijden. Eene gerechtelijke aanzegging. Iemand
aanzegging doen van iets. Aanzegging van iets ont-

vangen , bekomen , krijgen. Hij heeft aanzegging ge-

kregen , om te twaalf uren op het Stadhuis te verschijnen.

Ik hoor, er is eene aanzegging geweest: wie mag er

dood zijn? Uit is vandaag al de derde aanzegging
(van overlijden). Mevrouw, daar is de aanzegging
van Mijnheer A. (de bekendmaking van zijn over-
lijden). — Schoon V. zich zeer ziek gevoelde, ont-
zette hij geweldig op deze aanzegging (mededeeling)
van den geneesheer, welke hij voor niet minder dan
zijn doodvonnis hield, LOOSJES, Lijnsl. 1, 117.

AANZEGHUIS, znw. onz., mv. -huizen.

Uit Aanzeggen in de bet. 1) en Huis. Een huis,

door iemand die tijdelijk afwezig is, of die buiten
woont, aangewezen als de plaats, waar de voor hem I

bestemde aanzeggingen van sterfgevallen en geboorten,
!

of andere boodschappen, moeten bezorgd worden.
J

|| Mijnheer L. is uit de stad, dit is zijn aanzeghuis

,

kneppelh. 2, 104.

AANZEILEN, onz. en bedr. zw. ww., met
zijn en hebben : zeilde aan , is en heeft aangezeild.

Uit Zeilen en het bijw. Aan in verschillende opvat-
tingen. Hd. ansegeln.

1 ) Onz. — 1 ) Aan in den zin van richting naar
het doel (34, h). Hulpw. zijn. Van een vaartuig of

de personen, die er zich in beviuden. Zeilen in de
richting naar een voorwerp.

|| Op iets aanzeilen. Op
een baken, een vuur, een toren aanzeilen. — Zij

zouden ... het dorpjen in brand steken : dan kon uwe
Genade op het licht aanzeilen, v. i.ennep, Rom.
6, 279.

2) Aan in den zin van nadering (34, g). Hulpw.
zijn.

a) Eigenlijk. Van een vaartuig of de opvarende
personen. Zeilend naderen.

|| Daar komt een fraai

schip aanzeilen (of — aangezeild). — Dat de Waa-
tergeuzen daar . . . quaamen aangezeylt, hooft, N.
H. 229.

Hier zeilt de houtvloot aen met hondert zwaere scheepen.
ANTONIDBS 1 , 59.

b ) Overdrachtelijk en schertsend ook van voetgan-

gers. Heen en weer zwaaiend aankomen. Meest van

beschonkeneu gezegd. Verg. Aanlaveeren , 1, b).

|| Daar komen zij aanzeilen (of — aangezeild).

3) Aan in den zin van aanraking (34, a). Hulpw.
zijn. Eigenlijk van een vaartuig, bij uitbreiding ook
van de opvarenden. Onder het zeilen tegen een schip of

een ander voorwerp aankomen en daartegen stooten

;

meestal met het bijdenkbeeld , dat het vaartuig , waarop
men zich bevindt, of ook wel datgene, waartegen
men stoot, schade bekomt. Verg. bedr.) en Aanva-
ren (onz. 3). || Indien een schip . . . een ander schip

ovcrzeilt, of tegen hetzelve aanzeilt, aanvaart of aan-

drijft, en alzoo beschadigt, W. v. Kooph. a. 534.

Den schipper of het scheepsvolk van het aanzeilend,

aandrijvend of aanvarend schip, a. 540. Door of van

rage den aanzeilenden of aandrijvenden schipper, aki.— Zegsw. Van personen. Ergens aanzeilen, er

schade heloopen , slecht ontvangen of bejegend worden.

||
Gij zult daar aanzeilen, weie.
11) Bedr, Aan in den zin van aanraking (34, «).

Hulpw. hebben. Van vaartuigen of opvarende perso-

nen. Onder het zeilen met zijn schip een ander vaar-

tuig aanraken en stooten , er tegen aanzeilen ( verg.

onz. 3); meestal met het bijdenkbeeld, dat het andere

vaartuig door de aanraking beschadigd wordt. Verg.

Aanvaren (bedr. 1). || Het jacht werd door eene kof
aangezeild. Hij zeilde ons opzettelijk aan. — De ver-

pligtingen , ontstaande uit het aanzeilen , overzeilen ,

aanvaren of aandrijven, . . . ziju zaken van koophandel,
W. v. Kooph. a. 5. Verg. a. 536— 5 40.

- Ook met verzwijging van hel object, en dus

schijnbaar onz. || Het schip had aangezeild en een

lek gekregen. Zij hadden aangezeild en moesten de

naaste haven binnenloopen.

Afl. Aanzeiling.

AANZEILING, znw. vr., mv. -zeilingen.

Van Aanzeilen in de het. onz. 3 en bedr.). De daad

van aanzeilen, het aanzeilen, het aanraken en be-

schadigen van een vaartuig door een zeilend schip.

|| Het was den schipper onmogelijk de aanzeiling te

voorkomen. In het Kanaal hebben dikwijls aanzeilin-

gen plaats.

AANZENDEN , bedr. ww., oorspr. zw., thans

st. van de l 8te kl., met hebben: zond aan, heeft

aangezonden. Uit Zenden en het bijw. Aan in den

ziu van richting naar het doel (34, h). Het woord

was reeds in 't Mul. bekend, doch in andere opvat-

tingen dan thans (zie Mnl. Wdb. op Aensenoen).
Van personen. Iemand zenden naar iemands woning

of verblijf, om hem te spreken , eene boodschap over

te brengeu of iets af te halen. Hetzelfde als Aanstu-

ren, 2), welke uitdrukking echter meer tot den ge-

nieeuzamen stijl behoort. De persoon, tot wien men
iemand zendt, wordt aangewezen door het voorz. bij;

de plaats , waar de bode hem vinden zal , door aan.

|| Ik zal morgen de meid bij U aanzeuden , om te

hooren of gij ook tijding hebt. Ik heb mijn oppasser

aan het postkantoor aangezonden, om zien of er ook

brieven voor mij zijn. — Ik zal Hans Dondergoud
eens by u aanzenden ; niet om naar u ook al te ko-

men vryen, . . . maar als Doctor, Leev. 1, 175.
— Ook van voorwerpen , bij welker toezending de

brenger op de teruggave wacht ; in tegenstelling van
zenden , hetwelk te kennen geeft dat de brenger het

voorwerp achterlaat. || Misschien zal ik ook teekenen:

zend morgen de lijst maar eeus bij mij aan.— Ook met verzwijging van het object , en dus

schijnbaar onz. || Ik zal morgen bij u aanzenden,

om uw antwoord te vernemen.

AANZETBTJIS, znw. vr., mv. -buizen. Uit

Aanzetten in den zin van aanhechten , verbinden

(bedr. A, III, 1) en Buis. In de toonkunst en ge-

luidsleer. Buisvormig aauzetstuk; t. w. eene buis, die
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aan of u|i • in sommige
blaasin.-lruin iet, en die door I

king \

den klank Ianzktstus.
AANZETHAMER, zn». m., mv. -hamen.

OH Aanzeilen in den zin van aandrijcen |bcdr. A,
l\. -. </ BB Hamer. In de werktuigkuude. Hamer,
bestemd om boni

a

vastel aan te

drijven, tut de vereischtc diepte in te slaan.

AANZETHOUT, znw. on»., mv. haaien,

ianzetlen in den zin van aandrijven (bed

l\, 8, Ai n //u/i/. In het stoomwezen. Houten

werktuig, bestemd om de pikking van hennep,
of katoen, in i\r hu—en aan te drijven, 1

en diclit innen t- stampen of te duwen.

AANZETKLOS, znw. m., mv, -Hotsen. Uit

(frn in den zin van aanduwen (bedr. A . IV,

1 Min gebruikelijke benaming van hel-

olijk en juister Aanzetterklos heet. Zie ald.

AANZETRASP, znw. vr., mv. -nu/pen. Uit

'ten in den zin van een aanzetsel maken (bedr.

A, III, 1» eu Rasp. VeTg. lid. ansatzraspef

lie nver de gansene lengte bijna dezelfde breedte

heeft, eu waarvan eene der -malle zijden glad of on-
behakt is, dienende om op houten voorwerpen rerht*

- ui! te ra-| \ an/ktvijl.

II
Ui aanzetrasp duet by de bewerking van bont de-

zelfd.
i ,n talen.

AANZETRIEM, znw. m , mv. -riemen. Uit

Aanzetten in den zin van scherp, n dl \ I

en Hum Riem van toebereid leder,

hem ui weer strijkt om ze aan te zetten. < >.
.

k

SMjeriem l'< beeten.

wordt verfijnd door Int strijken van i mei op den
aanzitiiun. hV*n juchtlceren aan/.etriem.

AANZETSCHROEF , /uw vr., mv. -ickroe-

ven Uit Aanzetten In den zin van aandraaien (bedr.

A, I\, t, d) en Schroef. In de werktoigkunde

Schroef, dienende om twee deelen van een werktuig

naar eisch der omstandigheden tot elkander te doen
•.in elkander te verwijderen. |) De afstand

van twee pletrollen wordt door aanzetschrocven ge-

regeld.

AANZETSEL, znw. onz., mv. -zetsels. Van
Aanzetten met het achterv. -sel, beide in verschillende

opvattingen.

Aanzetten in den zin van aanhechten , verbin-

b"dr A, III. 1 . ui sel in dien van coorweep

der werking. Eigenlijk in 't algemeen: datgene d.,t

aan een voorwerp aangezet wordt. Maar bepaaldelijk

in gebruik als term in de amederij , voor Een voorsprong

of nok aan een metalen voorwerp, verkregen door
niUetting, ineenplelting of afvijling der belet

ten. || AanzetscU worden door den smid opmeer
dan eene wfjie gevormd, doch meestal door inidd. 1

van den zethainer De beide deelen eener schaar sluiten

aan elkander met trapvormige aanzeteela II

-chuinschc of ronde aanzetsels. Ben dubbel aar./

— laniii. De naam i. min of meer oneigenlijk. II

aanzetsel wordt niet aan het metalen voorwerp aan-
gezet A. i. van buiten aangebracht, maar uit het

metaal zelf gevormd ; zóó echter dat het na de be-

werking er aan zil. Verg. het aangemerkte bij Aan-
SILIKI

s

'-' étmtettea in den zin van zich toztzetten (onz.
\ . n -sel in dien van gewrocht. Neerslag of

hflinksfl van va,tc stoffen, dat zich u:'

enz. af zich aan de wanden, waarbinnen de

«tof besloten -, als eene kont va.-t/et n Hu- !'.

zitten vul ss /gescheiden wijnsteen II'

aanzeUel {het kruilslijm , de aandijming) in den loop

van een geweer.

— Bijzonder in Int il ran het

ketelwater . de vs ch aan

Hen bodem m om de vlampj
i

i .1 wanneer men hij afwisseling zoet, brak

en zuut water bezigt Verg Aankorsling
.

II

onzuiverder het water is, des te meer aanzet

sicn op de [daten hechten. Alle stoomketels hebben
jicnd worden um het afgevallen aan-

ii kur-t van aan-

i wordt ketelsteen genoemd.

AANZETSTAAL, znw. onz., mv. -s/aten.

Uit Aeaueiten in den /in van tcherpen (bedr A, I

tal, dienende om scherpe

werktuigen aan te zetten; inzonderheid in gebruik bij

voor liet aanscherpen hunner messen, en bij

schrijnwerkers vuur Int herstellen vandenomligg
scherpen rug van het schraapstaal.

AANZÈTSTUK, znw onz., mv. -stukken.

rit Aanzetten in den zin van aanhechten, verbinden

\. III. I ' ui stuk. lid. ansatzstuck In de

tooiikini-t ui geluidslcer. Een stuk, hetzij buis of

dat aan of op I ktnig (van orgels

eu sommige blaasinstrumenten rdt , en dat

door versterking van zekere deeltonen den aard

timbre \ van den klank Wijzigt Verg. SAN2ETBUI8.

|| Ken hoorn net verschillende aanzetstukken.— In do pbysi luidsleer ook tot

.

op die deelen van liet menschelijk stemorgaan , die

voor Int strottenhoofd (larynx) datgene vi

bij andere « liet aauzelstuh i-. Het woord

is dan .iiuLiuilijk eu bij uitbreiding gebezigd, wanl die

deelen zijn niet aangezet, maar hebben zich uut het

strotten] fd gezamenlijk ontwikkeld. |l
De mond- en

keelholte bij de resonanten daarenboven de neus-

uolti - vormen Int aanzet tuk van bel tongwerktuig

der sten

AANZETTEN, bedr. en onz. zw. ww., nut

hebben en zijn . zette ( zetlede , zelfe ) aan , heef!

en is aangezet. I it Zetten en het bijw. Aan, beide

in verschillende opvattingen. liccds in 't Mul. hekend,

doch in geheel andere beteekenissen dan thans (zie

Mat Wdb. op AehSI i i i N I. lid. ansetzen.

Aanzetten is , evenals aanleggen , uit zijn aard een

bedr. ww. De beteekenissen , waarin het als onz. voor-

komt, zijn ook hier te verklaren uit de verzwijging

van het voorwerp dei werking, waardoor het woord
in die gevallen eerst den schijn van een onz. ww.
aannam . en vervolgens — na langdurig gebruik —
werkelijk als zoodanig opgevat werd.

I. Iledrijveiid , met hebben.

I '/.ellen in de gewone beteekenis van (ergens)

plaatsen, eigenlijk doen zitten, maken dal iels ergens

zit of geplaatst is.

I Aan in den zin van aanraking (84, a).

Ij Eigenlijk. Iit- /ó.i plaatsen, dat het aan iets

anders raakt, t. w. aan iets dat niet genoemd, maar
al- bekend ondersteld wordt; het er tegen aan zetten.

|| Daar zy den naderenden vyand ... uit de aange-

u (d. i. tegen den wal aan
gepUiatsIe), WAGEN., I'ad. Uist 1, 187.

— In het dominospel. Ken steen aanzetten , dien

aan of bij een anderen steen zetten , zoodat de beide

helften met gelijk getal oogen elkander raken. || Ik

heb al aangezet; gij moet spelen. Wie heeft dien

zoo vel

2) Bij uitbreiding. Van messen en soortgelijke snij-

tuigen, die nog niet scherp genoeg zijn,

uf die een wi hul' bot zijn geword ie een

weinig wetten of scherpen door ze op den uliesteen of

den aanzetriem heen en weer te strijken; eigenlijk

ze aan of up den steen of den riem zetten. ||
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ge dit mes gekozen , dan zal ik het aanzetten . Uw
]

mes moet aangezet worden. Een goed aangezet scheer-
j

mes.

II ) Aan in den zin van onmiddellijke nabijheid

(34, k).

1) In 't algemeen. Iets zóó plaatsen, dat het vlak

bij iets anders te staan komt; nagenoeg hetzelfde als

de vorige bet. ( 1 , 1 ) , daar onmiddellijke nabijheid '

en aanraking in vele gevallen samentreifen.
|

Stoelen I

aanzetten , t. w. bij de tafel of langs den wand.

Daar komen nieuwe gasten; laat nog een paar stoelen '

aanzetten.

— Zich aanzetten, bij vondel gebezigd voor Zich
j

aan den disch zetten, gaan aanzitten.

De koningin had, voor zijn komst, zich ten banckett'

Op bedspon en tapijt in 't midden aengezet.

8, 800 vh<.

2) In 't bijzonder, van deuren en (openslaande)

vensters. Ze in dien stand zetten, dut zij aan, d. i.

in de onmiddellijke nabijheid zijn van het deur- of

vensterraam, in welks sponniug zij sluiten, als zij

geheel dicht zijn ; op een kier zetten , een weinig

openzetten. Verg. Aanstaan (I). || Wat is het hier

heet! zet de deur wat aan. Ik heb het venster wat

aangezet, om eeu beetje te luchten.

III) Aan in den zin van aanhechting (34, b).

Iets zóó plaatsen, dat het aan een voorwerp of aan

een persoon vastzit en er aan verbonden blijft.

1) Eigenlijk. Met een persoon als onderwerp. Iets

aan eenig voorwerp vastmaken of verbinden; t. w.

een afzonderlijk of bijkomend gedeelte aan een voor-

werp, dat als de hoofdzaak gedacht wordt, onver-

schillig door welke wijze van bewerking. || Knoo-

pen, haakjes, passement, kanten, struoken enz. aan-

zetten (aan een kleed). De kuoopen moeten nog

aangezet worden , dan is de rok klaar. Eene plank met

eeu aangezet stuk. Aan een wandelstok een ijzeren

punt laten aanzetten. — Heb ik nog niet een splin-

ternieuw zwart kleed? laat er een paar Arikattermou-

wen aanzetten, en zydeu knoopen, Leev. 8, 238.

Dat, ... als er een paar geborduurde pantoffels of eenig

ander werk was . . . , zij dau door Ruffel het leder

daarvoor snijden en aanzetten liet, v. lennep, K. Zev.

4, 2. De dikke rug wordt aan deze (scheer) messen

afzonderlijk aangezet, kvjyper, Technol. 1, 525.

— Smederij. S/aal aanzetten (aan ijzer), voorwer-

pen, nit smeedijzer vervaardigd, aan de oppervlakte

of aan het uiteinde met staal bekleeden , verstalen.

|| Het staal aanzetten geschiedt door harding of door

aansmeding. Dierlijke kool werkt zeer gunstig op het

aanzetten van staal bij smeedijzer. Men kon duidelijk

onderscheiden, waar het staal was aangezet. Er moest

aan dien kantbeitel opnieuw staal worden aangezet.

— IJzer (of ander smeedbaar metaal) aanzetten,

een metalen voorwerp derwijze door middel van den

zethamer bewerken , dat een gedeelte daarvan vóór het

vlak van het belendend gedeelte uitspringt en eene nok

of een aanzetsel vormt. Meer gewoonlijk Zetten ge-

heeten: zie ald. en verg. Aanzetsf.l, 1). Eigenlijk

is het niet het ijzer, dat aangezet wordt, maar de

nok (het aanzetsel) wordt aan het ijzer gezet, of

liever op het ijzer uitgesmeed : verg. het aangemerkte

bij Aanstuiken. || Bij 't aanzetten van ijzer heeft

een smid veel last van het drillen.

— Iemand boeien, duimschroeven enz. aanzetten,

ze hem aan het lijf doen en vastmaken. Verg. Aan-

leggen (bedr. A, 1). ||
„Moet ik u laten voort-

sleepen en de boeien aanzetten"? vroeg de Cipier,

v. lennep, Rom. 2, 254.

— Figuuxl. zegsw. Iemand de duimschroeven aan-

zetten (aan de pijnbank ontleend), hem deerlijk in 't

nanw brengen met lastige en dringende vragen. || Die

Heer begint zijn maaltijd met zijn gastheer de duim-

schroeven aan te zetten, v. lennep, K. Zev. 3, 136.

— Iemand een wassen neus aanzetten, hem eene

leugen diets maken, hem met ijdele praatjes om den

tuin leiden. Zie bij Neus. Aanzetten, hier van een

lichaamsdeel gezegd, is de juiste tegenstelling van

afzetten.

2) Figuurlijk. Met een persoon als onderwerp en

eeu ander persoon in den 3den nv. Iemand iels aan-

zetten, maken dat het aan of in hem zit, dat hij er

aan vastzit. Alleen in gemeenzame uitdrukkingen.

a) Van aanstekende ziekten. Ze op iemand over-

brengen, ze hem mededeelen, hem er mede besmetten.

Ongeveer hetzelfde als het platte Aanpoten (2).

i|
Iemand het roodvonk, de pokken, het schurft aan-

zetten. — Hij heeft mij die ziekte aangezet, weil.

b ) Van een roes. Iemand dien aanbrengen , hem
dronken maken. || Het was aan boord wel eens ge-

beurd , dat zijne kameraden dit middel gebruikten

,

om hem een' roes aan te zetten, v. limb. brouwer ,

Diepenb. 105.

c) Van eene partij op het biljart, in het domino

en andere spelen. Ze iemand afwinnen, en hem daar-

door in de verplichting brengen het spel te betalen.

|| Moet hij den sterken biljarder Louis dagelijks niet

ten minste vijf partijen carambole en doublé aanzetten ?

KNEPPELH. 1, 29.

d) Van eene som gelds. Ze als schuld op iemands

rekening zetten, ze hem in rekening brengen. Verg.

Aanschrijven (2, a). || De vent heeft mij voor dat

prul tien gulden aangezet. — Ik heb een gulden voor

dat boek aangezet, weil.

3) Met eene zaak als onderwerp, t. w. eene han-

deling of werking, onbepaald aangeduid door het, dit

of dat. Met verzwijging van het voorwerp , en dus

schijnbaar onz. In de zegswijze: Dat zet aan, d. i.

dat helpt, dat bant, dal brengt vooruit, eigenlijk te

kennen gevende, dat iets aan het werk of de onder-

neming, waarvan sprake is, een goed gedeelte bij-

brengt, eene goede bijdrage toevoegt. Verg. de uit-

drukking: dat zet (of brengt) zoden aan den dijk,

waarvan het enkele dat zet aan vermoedelijk de

elliptische verkorting is. || Er' is heden voor ruim

ƒ 3000 ingeteekend; dat zet aan.

IV) Aan in den zin van bereiking van eene plaats

(34, e). Iemand of iets zetten op de bestemde of

vereischte plaats.

1 ) Met een persoon als voorwerp. Iemand met een

vaartuig aan land of aan boord van een ander vaar-

tuig brengen ; hem aan wal zetten of aan boord van

een schip uizetten. || Waar kan men het best aan-

zetten? welk punt is het geschiktste om menschen

aan wal te zetten ? Hier is nog iemand , die ook

aangezet wil worden.

2) Met eene zaak als voorwerp. Oorspronkelijk in

't algemeen : Iets op de vereischte plaats zetten , zoo-

dat het aan is en vastzit of sluit. Zoo leest men b. v.

bij huïgens (1, 430), dat de Zeestraat ter weder-

zijde zou afgesloten wordm „ met een scheeps-plancke,"

„ ende die met paeltjens gelijcks de strate aengesett
,"

d. i. de planken moesten naar het beloop van den

straatweg met paaltjes vastgezet en op de juiste plaats

gehouden worden.

Thans echter wordt aanzetten in dezen zin alleen

gebruikt in bepaalde toepassingen , t. w.

:

a) In het krijgswezen. I)e lading aanzetten, het

buskruit in de ziel van het geschut of in den loop

van het geweer aanduwen of samendrukken , zoodat

het in den vereischten stand komt. || Men moet zor-

gen dat men het buskruit niet verbrijzelt door te sterk

aan te zetten.

b) In het stoomwezen. De pakking aanzetten, ze
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aandrijven
; u -ujf in de bossen -tampen , duwen of

penen , zoodat ze in den stand komt , die voor eeue

hermetische afslui' at wordt. || De paLking

is niet rast genoeg aan.

c) In het ntian. Ii't tuig aanzetten, het

staande waut stijf aanhalen , zoodat het in den stand

komt, die vereischt wordt om den mast behoorlijk

te steunen. || Zet het tuig nog nat aan.

d) In de werktuigkimde. Bouten, pinnen, spiei'n

aanzetten, m \astcr aandrijven, tot de vereischte

diepte inslaan , om ze behoorlijk te doen klemmen en

daardoor de dealen van het werktuig, die zij verbin-

den, goed te vereenigen. || Het drijfrad zit nog niet

vast: de spieen mocteu neg wat aangezet worden.

— Schroeven , moeren aanzetten , vaster aandraaien ,

totdat ze aan zijn || Dit stuk -luit niet goed: zet de

il wat aan.

— Sjo. Aanzetten, Aandrijven. — De woorden

stemmen in zoover overeen , dat beide het veroor-

zaken eener behoorlijke klciuiniiig te kennen geven.

Doch het eerste is algemeener dan het laatste. Aan-

drijven geschiedt uitsluitend duur slaan , kloppen of

stampen , terwijl aanzetten zoowel door kloppen , als

dour duwen , persen , draaien , trekken enz. kan plaats

hebben. Waar de beide woorden toepasselijk zijn (als

by bonten , pinnen ,
pakking rden zij on-

verschillig gebruikt.

\ Aan in den zin van aanvang of begin (34, i).

In zang- en toonkunst. Een toon aanzetten, een toon

beginnen, met het oog op de wijze waarop dit ge-

schiedt. || De zanger heeft den toon goed aangi

VI Aan in den zin van aan het bra.iden (28, e).

In de uitdriikkiuu De kachel aanzetten, brandstoffen

in de kachel leggen en aansteken ; eigenlijk de kachel

in dien toestand brengen, dat zij aan is (d. i. brandt).

Verg. Aanleggen (bedr. B. II, 2, a). Niet algemeen

gebruikelijk, en ook in anderen zin opgevat: verg.

B, II, 2 |. || Wat is het koud ' zet gauw de kachel aan.

B) Zetten in de beteekenis van in zekere richting

bewegen , die het woord in samenstelling met sommige
bijwoorden aanneemt, als in aehteruitzetten, vooruit-

zetten, voortzetten, doorzetten enz. Aan in den zin

van richting naar het doel (34, h). De algemeene

beteekenis is dus : Maken dat iets zich in eene bepaalde

richting beweegt.

I) Van levende wezens, of wat als zoodanig ge-

dacht wordt.

1 ) Van paarden. Ze aandrijven , aansporen om snel-

ler voort te gaau (door middel van zweep, sporen,

prikkel enz.). || Maurits . . . spoorde . . . den postiljon

aan , om de paarden , die reeds vrij vermoeid waren

,

wat aan te zetten, loosjes, lijnt! 8, 2 De vlieg,

die . . om de paarden gevlogen en ze tot loopen aan-

gezet heeft, v. LCIfKIP, A* Zee. 4, 301.

Bij uitbreiding. Van stoomwerktuigen , die ge-

zegd worden te loopen of zich te bewegen, en met
zóó- of zooveel paardekrachten te werken. Ze in be-

weging brengen door het toelaten van den stoom

(door het lichten der smoorkleppen). |
Nauwelijks

was de machine aaogezet , of er openbaarde zich een

gebrek aan den drijfriem.

3) Van personen.

t een persoon als onderwerp.

n) Middelen aanwenden om iemand in eet reeds

begonnen werk tot krachtiger handelen te bewegen,

hem daartoe aansporen , aanprikkelcn , zijnen ijver op-

wekken ; met het bijdeukbeeld , dat de handeling,

waartoe men hem aanmaant , een werk of cene taak

betreft, waartoe hij verplicht is. || De knaap is wat
lui; men moet hem telkens aanzetten. Hij is een be-

kwaam werkman , maar hij mag wel eens wat aan-

gezet worden.

— De verplichte handeling, waartoe men iemand

rukt door een abstract znw
,

aangewezen door het roon. tot , uf door de onbepaalde

n een »!•.., voorafgegaan door om te. || Een
luiaard tut den arbeid aanzetten. Iemand tut ijver

aanzetteu Hij lette den knaap aan om vlijtig te wer-

ken. Gij hebt mij altijd aangezet om de mij opgelegde

taak te volbrengen.

,/ Middelen, aanwenden urn iemand tot het begiu-

uen eener ( onverplichte en vrije ) handeling U b< v

hem aansporen of aauprikkelen om iets te doen. In

/in altijd gevulgd duur de aanwijzing der han-

deling met tot of om te, tenzij deze wordt verzwegen

uindat zij gen nbang Wijkt.

— Vroeger gold aanzetten in deze opvatting in I

algemeen, om 't even of het eene goede of kwade

handeling betruf Zelf- werd het bij voorkeur in gun-

stigeu zin genome u. || l.aaten wy toch elkander aan-

zetten, om de beminlvke zyde der menschelvke natuur

lioogen, Leev. 5, 261. Ik schaam het mij

geenszins n aan te zetten, om uwe verteringen

{ten, loosjes, Lijnsl. 1 , 56.

Thans echter heeft het gebruik van aanzetten

{tot iets of om te) zich gewijzigd. Waar het niet het

voortzetten eener reeds begonnen verplichte taak geldt

( zie il i , maar het beginnen of doen eenei vrije han-

deling, wordt aanzetten (evenals opzetten) in de he-

dendaagsche taal uitsluitend in ongiin-tigeii zin genomen
en van iets kwaads gezegd, of althans van iets dat

in de gegeven omstandigheden als zoodanig wordt

voorgesteld : het staat , ofschoon in zwakker opvatting
,

met aanstoken gelijk. || Iemand tot wraak, tut weer-

spannigheid , tot valschheid , tot veinzerij , tot haat

,

lut wreedheid aanzetten. Iemand aanzetten om niet

toe te geven, om in een boos opzet te volharden. —
Ik gelouf althans niet, dat hij u tot dolle stappen

zal aanzetten, LOOSJES, Lijml. 1, 113. Noch zij,

noch mijue zalige vrouw, hebben mij tot die prach-

tige levenswijze aangezet, 3, 184. Als door een over-

machtigen geest daartoe aangezet, had hij zich bij

het gezelschap vervoegd , met de Edellieden gedronken

enz., v. LtNNEP, Kon. 13, 106. De man ... die

hem tot spelen of tot drinken aangezet . . . had

,

K. Zev. 1, 332.

2 Met eene zaak als onderwerp.

<: ) Oorzaak zijn dat iemand in een begonnen werk

met ijver voortgaat, hem daartoe tot een prikkel ver-

strekken. || Is het niet zeer natuurlyk, dat . liefde

en heevig verlangen hem zo sterk zullen aanzetten

,

dat enz., Leev. 7, 329.
— Gevolgd door tot of on te. || Het is eerzucht,

die hem tut den arbeid aanzet. Uw voorbeeld heeft

hem aangezet, om het werk met ijver te hervatten.

,J) Oorzaak zijn dat iemand eene handeling begint,

hem tot een prikkel verstrekken om iets te doen.

Gevolgd door tot of om te.

— Vroeger in 't algemeen, ook van goede hande-

lingen. || Dewyl ik door de liefde des vaderlands tot

het uitvoeren van dit voornemen aangezet word

,

v. epeen, Speet. 1, 59. Door gewichtige beweegre-

denen aangezet , 1 , 60. Liefde en achting zyn het

,

die my aanzetten om . . . myne bezoeken te vermeer-

deren, Burg. 269. Dit moet u . . . aanzetten, om te

blijven volharden in dat hupsch en goed gedrag

,

loosjes, Lijnsl. 4, 125. — (Verg. ook Leev. 1.

391; 5, 37, 375; 7, 161, enz).
— 'I hans echter uitsluitend in ongunstigen zin

,

van laakbare handelingen. Verg. boven, a, /*). ||
Alle

aanvallen, die haar ... tot drift zouden kunnen aan-

zetten, fokke, De Vrouw, 1, 138. Het was de

begeerte naar roem . .
.

, die eenen man , anders met

uitmuntende hoedanigheden van verstand en hart be-
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gaafd, heeft aangezet, om een valsch Profeet te

worden, v. D. palm, Red. 1 , 93. De jongeling . . .

werd nu door de nieuwsgierigheid aangezet om te

blijven waar hij was, v. lennep, Rom. 1, 297.
— Syn. Zie Aansporen.
II ) Van zaken.

1) Van aandoeningen, hartstochten, neigingen , be-

geerten , enz. Ze sterker in beweging brengen , heviger

opwekken. In dezen zin thans weinig meer in gebruik
,

althans in proza. || Was het wel noodig, uwc reeds

heevige aandoenlykheid nog sterker aan te zetten?

Leev. 1, 130. Het aangenaame zelf kan pyulyk wor-

den, lieve, als men het te sterk aanzet, 5, 150.

Neiging tot al te groote bezuiniging bij de vrouwen . . .

ontstaat grootendeels uit haar zwak en teeder gestel,

en wordt zeer aangezet, wanneer en: , fokke, De
Vrouw 2, 113.

De zuivre wellust, door jgeen losheit neugezet.

VERSTEEG , MOZCS 80.

Iiit heeft op 't legerhoofd zijn gramschap aangezet;

Dit, op 'l onnoozel volk zijn wapentuig gewet.
BILD. '2

, 274.

Ten zij een aaklig nieuws zij n droefheid aan kan zt'tten.

3, J'JO.

met krakende trompetten,

In sla.U, den heldenmoed tot dolheid aan te zetten.

3, dl.

Daar stille aan milde moederborst
Uw nood zyn aangezetlen dorst.

DAUTZENBERG , Güd, 139.

2 ) Van een kachel , oven enz. Opstoken , feller

doen branden. Verg. echter ook A, VI). j| Ge moet

de kachel niet zou fel aanzetten.

3) Bij uitbreiding, van spijzen en dranken. Ze

krachtiger, sterker, prikkelender van smaak maken:

eene spij^ dour middel van kruiderijen, een drank door

het inmengen van geestrijke vochten. || De kok moet

het eten niet zoo sterk aanzetten. Die portwijn is

met brandewijn aangezet. — Je neemt die poeiers, . . .

en vermijdt alle heete en aangezette kost, v. lennep,
K. Zeo. 5, 27.

De tokkling van den smaak , 't verlokkende venijn

Van geestenwekkend vocht, van aangezette» wyn.
BILD. ft, 383.

— Het verl. deelw. aangezet verkrijgt, als huw.

gebezigd, bepaaldelijk de beteekenis van sterk gekruid

,

en wordt dan ook in den overtreflenden trap gebezigd.

Die 't bloote zwaard, ten val gereed,

Zich boven 't hoofd gehangen weet,
Zal dien de koningsdisch met de aangezetste spijzen

Den smaak wel prikkien op den throon .'

BILD. 8, 59.

C) Zetten in de elliptische beteekenis van letter-

zetten , en Aan in die van voortgang (34, j). Met
verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

Voortgang of spoed maken met zetten. |j Als ze wat

aanzetten, kan het boek nog in deze week klaarkomen.

11. Oir/.ijilin . met zijn.

A) Zetten in den zin van plaatsen , en Aan in

dien van aanhechting (34, b ). Van stoffen, die zich

in eenig vaatwerk of binnen zekere ruimte bevinden.

Zich vastzetten aan de wanden, waarbinnen zij beslo-

ten zijn; elliptisch gezegd voor zich aanzetten.

a) Van spijzen, die gekookt of gebradtu worden.

Zich aan den pot of de pau vastzetten en min of

meer verkolen; een weinig aanbranden (zie ald., onz.

1, a). || Die spijs zet licht aan, als zij niet gestadig

omgeroerd wordt.

b) Van eieren. Doorzakken, zoodat de door zich

aan de schaal vastzet; het begin van bederf. || Dat

ei is wat aangezet.

En van al mijn ayeren en hier, geloof ick , niet ien goei,
Sy sinnen miest al vuvl of wat annesel.

BREDERO, Hitijs-man 1.

c) Van stoffen, die in eene vloeistof aanwezig zijn

of die zich bij verbranding ontwikkelen. Zich aan de

oppervlakte van iets nederzetten en daar als eene korst

vasthechten. Verg. Aanslaan (onz. II, B, 1) en

Aankorsten (1). || Men heeft allerlei middelen be-

proefd , om het aanzetten van ketelsteen ( in stoomketels

)

te voorkomen. De loop van het geweer moet gereinigd

worden van het aangezette kruitslijm. Eene aangezette

(door aanzetting ontstane) korst.

B) Zetten in deu zin van voortbewegen , en Aan
in dien van richting naar het doel ('Si, //).

1 1 Van personen. Haastig of driftig ergens aanko-

men ; meestal met het bijdenkbeeld, dat men niet zeer

welkom is ot' althans niet meer gewacht werd. De

uitdrukking laat zieh verklaren als de wederkeerige

opvatting van aanzetten in den zin van aandrijven,

doen voortgaan, zoodat zij eigenlijk beteekenen zou:

zich zelven doen voortgaan , dus zich voortbewegen,

als 't ware met een. zet aankomen. Doch vermoedelijk

is het eene zegswijze, oorspronkelijk van ruiters ge-

bi'zigil en eerst later bij uitbreiding op voetgangers

toegepast , t. w. de elliptische verkorting van zijn

paard aanzetten ( verg. bedr. B , 1 , 1 ) , dus stiel

voortrijden , gelijk men nog ia 't Hoogd. zegt: y,der

reiter setzt auf den feind an\ „ kommt angesetzt
'

enz. (grimm, D. Wtb. 1, 460). || Daar komt hij

waarlijk nog a,inzetten! Wie komt daar zoo laat nog

aanzetten? — Zie zoo, daar komt de stoet al aan-

zetten! fükke , Verz. IV. 2, 82. Men spitste zich

va^t op den ruuderhaas met appelmoes . . en zelfs de

oudste Avuncul kwam smakkend en snuffelend aange-

zet, kneppelh. 2, 322.

2) Van werkingm of toestanden. Toenemen, ver-

meerderen; eene b^Urkeni-;, alleen in gemeenzameu
stijl gebruikelijk , en geleidelijk te verklaren uit die

vau snel voortrijden of voortgaan (zie onz. B, 1),
waaruit zich van zelf het denkbeeld van voortgang

maken , vooruitkomen ontwikkelde. || De koude zet

vinnig aan.

Afl. Aanzelsel, aanzetter (-zetster) , aanzetting.

Kamenst. Aanzetbuis , -hamer, -hout, -klos,

-rasp, -riem, -schroef, -staal, -stuk, -vijl.

AANZETTER, znw. m., mv. -zetters. Vau
Aanzetten in verschillende opvattingen. Eigenlijk in

't algemeen degeen die aanzet \ doch door het gebruik

beperkt tot twee beteekenissen , als benaming van een

persoon en van een werktuig; van welke beide echter

de eerste weinig gebezigd wordt, zoodat eigenlijk al-

leen de tweede de gewone opvatting is.

1) Aanzetten in den zin van aansporen, aanstoken

(bedr. B, I, 3, a, /?). Degeen die iemand tot eeue

kwade handeling, inzonderheid tot verzet of weerspan-

nigheid, aanzet; aanstoker, ophitser, opruier. In dezen

zin laat het woord ook het vr. aanzeister ( mv. -zetsters

)

toe. || Dat zij (de opgeruide Heden uit de lagere

volksklasse) de meesters over hunne aanzetters ge-

worden waren, fokke, Verz. JV. 10, 37.

2) Aanzetten in den ziu van aanduwen (bedr. A,
IV, 2, a). In de artillerie. Werktuig, bestaande uit

een stok, aan het eene einde voorzien van een cylin-

dervormigen houten klos, waarmee de kardoes en de

kogel m het stuk geschoven en aangezet worden. De

stok wordt de steel of de stang genoemd. Voor kleine

kanonnen is het andere uiteinde soms voorzien van

een wisicherbol. || De aanzetter werd in de monding
gebracht. — Twee halve metaale kartouwen,... yder

met zyn toebehooren vau roopaarden , leepels en aan-

zetters, brandt, De Ruiter 269.

Samenst. Aanzetterklos , -stang, -steel, -stok.
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— Zegsw. Een ander aanzicht krijgen (vau zaken

gezegd), een ander voorkomen verkrijgen, zich anders

voordoen. || Ja, als ge het van dien kant beschouwt,

dan krijgt de zaak een geheel ander aanzicht.

— ken ander aanzicht geven (aan iets), er een

ander voorkomen aan geven , het in een ander licht

stellen. || Het gelijcken der dingen tegens malkande-

reu . . . geeft de zaeck , die in zich zelve de zelve

blijft, terstond era ander aenzicht, vondkl 3, 638.

b ) Het voorste gedeelte van 's menschen hoofd

;

dat gedeelte dat men aanziet , als men met hem spreekt

;

verg. fr. visage van lat. videre (zien). In het

Vlaamsch nog heden de gewone uitdrukking voor aan-

gezicht , in Noord -Nederland thans alleen in dichter-

lijken stijl. || Het derde dier hadde het aensicht als

een mensche, Openb. 4, 7. Zyn aanzigt was rood vau

glorie, eu zyn ogen blouken van laatdunkendheid,

v. effen, Speet. 3, 14. Haar heel aanzicht is een

beklagbrief over haar Turk van een man. Kyk my
daar zo een hagelsche zuursmoel eens! Blank. 1 , 279.

G., bezet door den drank, geeft hem daarop een slag

in 't aanzicht, Leev. 5, 170. Zyn aenzigt was tref-

fend en mannelyk , conscience , Leeuw v. VI. 1 , 26.

Zyn aensicht was vol moet , zijn oogen vol van vier.

d. heinsids, Ned. Poïm. 4.

De grootste wraeck van boosheit is

Bly aensicht en vergiffenis.

hutqens 1 , 724.

En de eerste vrolijkheid keerde op het aanzigt wéér.

huydecoper , Ged. 209.

De Cherubijn bedekt het aanzicht voor den luister

Des zetels dien Gy drukt.

BII.D. 2, 407.

Gewis, 'k heb allen lief in 't hart, . . .

Hun aanzigt zy dan blank of zwart.

TOLLENS 5. 43

üoodlyk wit was heel zyn aenzicht.

LEDEGANCK. 240.

Livarda boog

Het blozend aanzicht op zijn boezem neder.

v. beers, Jong. 19.

Verg. verder vondel 2, 320; 3, 140; 4, 7, 38;

5, 524; VISSCHER, Sinnep. 17, 172; Brabb. 58,

107, 119; HOOFT, Tac. 156; tolluns 4, 42;

lvjlofs, Ged. 25; v. lennep, Poet. 4, 200; 5,

110; enz.

— Figuurlijk ook van het aanschijn der hemellich-

ten gezegd, die als godheden voorgesteld worden, en

aan welke men als zoodanig een aangezicht toekent.

Wie vliegt met d' adelaar langs onnaspeurbre wegen,

Zyn prooi in d' ijzren klaauw, de zon in 't aanzigt tegen.'

HELMERS, Holl. N. 03.

En zij , die koningin , . . . die heerelijke zon

,

Houdt voor het wereldrond haar aanzigt niet verborgen.

lülofs , Ged. 18.

Afl. Aanzichten.

AANZICHTEN , onz. zw. ww. : aanzichtte

;

de samengest. tijden met hebben niet in gebruik. Van
Aanzicht in de beteekenis van uiterlijk, voorkomen

(2, a). Met een persoon in den Sien nv.

1 ) Eigenlijk , van kleederen en lijfssieraden. Aan
iemand een zeker aanzicht geven, meest in gunstige

opvatting, dus: Iemand een goal uiterlijk, een goed

voorkomen geven, hem goed staan. De thans gewone

opvatting, doch alleen in de gemeenzame spreektaal.

|| Hoe aanzicht me dat hoedje? Die japon aanzicht u

uitmuntend. Neem liever blauw, dat zal u beter aan-

zichten.

— xvnide e. Vroeger zeide men in dezen zin

Aangezichten. || Om met ense kamenier te overleg-

gen , welke kleur van stof ons best sal aengesigten

,

v. effen, Speet. 6, 203.

2) Overdrachtelijk, van zedelijke hoedanigheden,

handelingen enz. Iemand goed staan, in zedelijken

zin; voegen, passen. Thans niet meer in gebruik.

|| Ga nu eens bedaard en met een lief, leerzaam,

onderworpen hartje (dat u toch zo wel aanzicht!) . . .

aan myne voeten zitten, Leer. 5, 129. Jy op een

kantoor? Het aanzicht je wel! 4, 130. Dit voegt

deeze springertjes zo weinig , als het aan den Duivel

zoude aanzigten de passie te prediken , Blank. 3, 334.
— Men bezigde het ook zonder een persoon in

den 3 llen nv., waar sprake was van twee zaken, die

in betrekking tot elkander goed staan, die onderling

goed overeeustemmen , bij elkander passen. || Uwe
Angola en uwe zedenleer aanzigten zo alegt! Leev.

2, 20.

AANZIEN , bedr. en onz. onreg. st. ww. der

3 do kl., met hebben. Thans in 't Noordnederl. uit-

sluitend scheidbaar gebezigd: ziet aan, zag aan,
zagen aan, heeft aangezien; in 't Mnl. veelal on-

scheidbaar (zie Mnl. Wdb.), welke vervoeging nog in

de 17 d0 eeuw niet ongewoon was en zelfs nog heden

in 't Vlaamsch in gebruik is: aanziet, aanzag, aan-

zagen, aanzien (zie de beneden aangehaalde voorbeel-

den). Uit Zien en het bijw. Aan in verschillende op-

vattingen. Hd. ansehen.

I, Bedrijvend.

A) Aan in den zin van richting naar het doel

(34, /;).

I) Eigenlijk, met de oogen des lichaams.

1) Zonder uitgedrukt object. Zien, door middel

van het gezicht gewaar woidtn; eigenlijk hetzelfde als

zien, alleen met dit verschil, dat aan de verwn'ziug

uitdrukt naar den persoon of het voorwerp, waarop

het oog is gericht. || 't Welk, ten eei'sten aanzien

( op hel eerste gezicht ) , van veelen belachelyk ge-

sonden werd, hooft, N. H. 197. In den eersten

aensieu, visscher, Sinnep., Voorr. 1.

In dezen ongewijzigden zin is het woord thans al-

leen gebruikelijk in verbinding met een bezitt. vnw.

of een 2deo nv. Aanzien beteekent dan zooveel als het

aanwezig zijn, d. i. (ofschoon als ww. opgevat) de

aanwezigheid of tegenwoordigheid van iemand, waar-

door hij iets ziet of ten minste zien kan. Meest in

dichterlijken stijl.

Maar neen, zo lang zij leeft,...

Zal ik genoodzaakt zijn, heur aanzien steeds te ontwijken.

bild. 3, 224.

Zie die schaar van hulpeloozen

,

Op uw aanzien reeds gerust. 1, 78.

— Ten aanzien van (iemand), in zijne tegenwoor-

digheid, voor zijne oogen; eene uitdrukking vroeger

even gewoon als nu nog ten aanhooren van, maar

sedert in onbruik geraakt, omdat zij aanleiding gaf

tot verwarring met ten aanzien van, voor ten op-

zichte van, waarover zie bij Aanzien als znw. (1).

Soo leyt, geminde ziel, een onbesproke leven,

Ten aensien van het volk: voor Godt een reyn gemoet.

CATS 2 , 564.

— Thans is de uitdrukking vervangen door in 't

aanzien van, dat echter tot den dichterlijken stijl

behoort.

vMen) vernieuwt , in 't aanzien van 't heelal

,

Dien eed , dien niets voortaan op 't aardrijk schenden zal.

BILD. 2, 378,

Of heeft de godvergeten

Cykloop uw vrienden in uw aanzien opgevreten?

4, 221.

— In alle andere gevallen dan de hier genoemde is

de grondbeteekenis van aanzien (evenals die van aan-

hooren : zie ald. 1 ) gewijzigd door het aannemen eener
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bijbeteekenis ; te weten: a) Zieu met zekere mate van

aandacht; en b) Met geduld blijven zien

-' Met eene zaak of een persoon als object.

a) Vau zaken en personen beide. Met aandacht

uaar iets of iemand zien, er het oog op gevestigd

houden, vooral met het doel om de gesteldheid van

het voorwerp waar te nemen. || Eischt Hy dan van

den mensch , dat hy het licht zal aanzien en daarin

wandelen? Leen. 6, 33. Zyn degen hing ... aan een

kapstok, flut. Ik zag dit zu eens aan, en glimlachte,

5 , 355. Zullen wy niet wel eens, wanneer . . . \vv het

heerlyk Beekenhof ... doorwandelen, by dit boompje

vertoeven, het aanzien ... en een traan laaten val-

len? 8, 1 ai. Het werk zoo teeder op het aanzien, en

toch zoo sterk in waarheid, loosjes, Lijnsl. 1, 335.

7.T ) rilde op 't Aanzien van 't rapier

,

In d' ijzren riem gehangen.
BILD. 1 , 1»

Haar aclioone leden

Nooit *trafloos door het oog eens eterflings aangezien.

HELMERS, Holl. X. XVHI.

De manschap ziet het wonder aan

,

En blijft een wijl aanbiddend staan.

V. LEXNEP, I'O't. 3, e-.'.V

Ziet g\j soms uit hooger sferen

Z'J'Ï uw gade en kindren .tan.

TER HAAR '.!
, 23 V}g.

Ik zie wel eens de meisjens aan

,

Wanneer ze langs nnjn venster gaan.

TEN KATE 7 , 419.

— Spreekw. Aanzie» doet gedenken, het zien van

een persoon maakt , dat men aan hem denkt ; of wel

,

het zien van een voorwerp maakt, dat men zich iets

verledens herinnert.

— Zegsw. Zie [dit of dat ) eens aan! let er eens

op! bekijk het eens' t. w. vau dingen, die verbazing

of ergernis wekken. || Zie me dat boeltje eens aan!

Zie me dat lieve leventje een* aan! Zie eens aan, wat
een havelooze troep

!

Maar zie me dat gewoel eens aan

,

Daar ginder op het strand!

lolops, Ged. 14ft

b) Uitsluitend van personen. Iemand in het aan-

gezicht , in de oogen zieu ; hetzij om hem te toonen

,

dat men let op hetgeen hij zegt of te kennen geeft,

hetzij om hem op iets opmerkzaam te maken of hem
eenige gewaarwording of gemoedsstemming te doeu
blijken. || De knaap ziet den meester aan. Ik zag
hem even aan , en hij begreep mijne bedoeling. — De
Heere hem omkeerende sagh Pctrum aen , ende Petrus

wiert indachtigh des woorts des Heeren, Luc. 22,
61. Zij stond plotslings op en zeide, zonder hem aan
te zien: en:., v. lennep, K. Zev. 3, 79. Den grijs-

aard aanziende, ontstelde hij min of meer enz., 3,
160. Eer zij hem gezien had, . . . had zij reeds ge-

voeld, dat hij haar aanzag, 4, 95.

Wie kan u aanzien, en niet blaaken in uw min?
hcydecoper , Ged. 08.

Mijne Angelina' zie my aan'
Mijn ziel, mi|n zieUgodin!

BI LD 1, M8.

— Veelal vergezeld van eene bijwoordelijke bepa-
ling. || Iemand sterk aanzien, met ilrakken blik

(Leev. 1, 286; 2, 224; 3, 82; 7, 214). Scherp
aanzien , met doordringenden , uitvorschenden blik

(v. lennep, K. Zev. 5, 24, 75 i. Steelswijs aanzien
(Leev. I , 283). Van ter zijde aanzien, alt mei eene
gedachte die men niet durft uiten (Leev. 4, 202;
DE lannoy, Dichtk. W. 43); enz.— Vooral van eene bepaling, die den aard te ken-
nen geeft der gemoedsstemming, waarmede meu iemand

aanziet. || Iemand vriendelijk, tecder, vleiend, Knor-

rig , toornig , woedend , dreigend , waarschuwend

,

vcelbeteekenend , bedenkelijk aanzien. — Iemand op-

merkend aanzien (Leev. 4, 196). Minzaam (v. len-
nep, K. Zev. 1 , 219 |. Kwijnend, spottend (bellaMY ,

200, 328). Schichtig (Leev. 2, 165). Teeder (ueets.
Dicht, l'erh. 98). Vragend v. lennep. Som. 2,

15). Gapend, verwonderd i V. LENNEP, Poet. 3, 27;
l, 249). Met bewondering (ledegasck 327). Met

ming (Leev. 1, 199). Als wezenloos (v. LENNEP,
K. Zev. 3, I 16 Mei starende oogen (Leev. 4, 169).

M verwilderde oogen (v. lennep, A". Zev. 5, 8).

Met een paar oogen , zoo als hij ze alleen kan zet-

ten (v. lennep, K. Zev. 2, 154). Met smeltende

blikken, met een schalkschen , een treurigen blik

iv lennep, K. Zev. 3, 48, 128; 4, 10); enz.

— Bij dichterlijke persoonsverbeelding wordt aan-

zien ook van onbezielde voorwerpen gezegd , die zich

aan iemauds oog vertooncn en zekeren indruk op hem
maken

De beesten en struiken,...
De beuken en eiken,...

Zy allen, zy zien me zoo vriendelik aan.

DAUTZB.VBEBO, Git. 9i

Zegswijzen

:

— Iemand met groote oogen aanzien, met verba-

zing.
|| „ IVat zeit Meneer?" vraagt K., terwijl hij

H. met groote oogen aanziet, v. lennep, K. Zev.

4, 397. (Verg. 1, 156; 5, 245, enz.).

— Iemand met goede oogen aanzien , hein welwil-

lend gezind zijn, zonder eenigen afkeer of nijd. || Of
zijn vrouw u juist met zulke goed?, oogen aanziet, . . .

zie daar iets , waar ik niet voor zou durven instaan
,

v. LENNEP, A'. Zei. 1, 347.
— Iemand uit de hoogte aanzien, met minach-

tende fierheid.
|| „Ik zal wachten . . .

", zei X., hem
deze reis nogmaals en wel zeer uit de hoogte aan-

ziende, v. lennep, K. Zev. 3, 5.

— Iemand over (den) schouder aanzien, van ter

zijde naar hem zien , om hem even op te nemen

,

doch met minachting en zonder zich tot hem te rich-

ten. || Zy hadden het zo drok, dat ze myn groet ter

naauwer nood beantwoordden, en zagen my alleen eens

over schouder aan, v. effen, Speet. 5, 23.

— Iemand met den nek aanzien, hem den rug

toedraaien , hem geen blik waardig keuren , met ver-

achting bejegenen. || Zij, die mij lief hadden en be-

schermden, zien mij met den nek aan, v. LENNEP,
ft". Zev. 4, 11. (Verg. 4, 164; 5, 252, 290, enz.).

— Iemand niet aanzien, hem met geen blik ver-

waardigen , uit gramschap of trotschheid ; of niet dur-

ven aanzien, uit schaamte. ||
Hij wa3 zoo boos, dat

hij mij den geheelen avond niet aanzag. Hij stapte

door het gezelschap heen , zonder iemand aan te zien. —
Zy scheen zedert zeer bedaard , maar heeft my niet

eenmaal meer aangezien, Leev. 2, 187.

— Iemand ergens op aanzien, hem aankijken als

den persoon, die, op een bepaalden grond, bijzondere

opmerkzaamheid verdient. Altijd in ongunstigen zin.

|| Ik wil dat bonte pak niet dragen: iedereen ziet er

me op aan. De dief is nog niet ontdekt, maar uw
buurman wordt er door velen op aangezien (er van

I

verdacht gehouden).

3) Met eene zaak als object, t. w. eene handeling

I of een toestand , die als ergerlijk of verdrietelijk wordt

I voorgesteld. Met geduld naar iets blijven zien , er

niNtitr en onverschillig getuige van blijven ; het lijde-

lijk toezien, laten geworden. Bij uitbreiding ook van

hetgeen men niet eigenlijk ziet, maar waarvan men
toch kennis draagt. De handeling wordt uitgedrukt

door een abstract znw., of door een zelfst. bijzin met

dat of hoe , óf slechts aangeduid door het , dit . dat
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of iets. || Ik kan dat onrecht niet langer aanzien.

Kunt gij het aanzien , hoe de onschuld vervolgd wordt

'

Hoe kunt ge zóó iets aanzien' — Ende 't volck stout

ende sagh het aen ( hetgeen er voorviel) , Luc. 23 , 35.

Wreevle slaven

Verheffen tegen ons hun trotsche legerstaven !

Pinéhel , Fual , en gy allen, ziet gy 't aan,

En wachten we, uit de lucht hen ijlings neer te slaan.'

bilo. 2, 371.

't Is het land van 't welig Oosten , 't is het laud der morgenzon ,

Die de gruw'len van iiaar kind'ren aanzien, en bestralen kon.

V. LENNEF, Poet. 6, 106.

— Zegsw. 7 Is niet om aan te zien, het is on-

uitstaanbaar, men kan er niet zonder verontwaardiging

getuige vau zijn.

— Jets nog wat aanzien , er nog wat geduld mede

hebben, het nog wat afwachten, alvorens eene beslis-

sing te nemen. || Zijn gedrag ergert mij, maar ik wil

het nog eene poos (nog een beetje enz.) aanzien. —
Ware Juffrouw Keetje niet zo gewoon altoos haar' zin

te hebbeu , ik zou zeggen : zie het nog wat aan , zij

is nog jong, Wildsch. 3, 49. Zie het nog wat aan.

Wat haast hebben wy meisjesV Leev. 1, 219.
— Iets met leede oogen aanzien, er met een ge-

voel van spijt en nijd getuige van zijn. Zie bij Leed
(bnw.).— Veelal vergezeld van eene bijwoordelijke bepa-

ling , die het begrip van onverschilligheid nog meer
op den voorgrond stelt. || Eenige . . . predikanten kon-

den, onder een pypje en een glaasje, zonder zig

doodlyk te ergeren , zo een grapje niet alleen stilletjes

aanzien, maar wel eens . . . meedoen, Blank. 3, 178.

Wat moet men deuken van zulken , die met onver-

schilligheid de elenden van anderen aanzien ? Leev . 5

,

261. Al neemeu die satansche Engelschen alle onze

schepeu, dat men zo maar met goeije oogen aanziet,

4, 334. Hoezeer elk, die hem kende en zijne ver-

diensten vereerde, met een treurig stilzwijgeu zijne

keuze moest aanzien en billijken, v. d. palm, Red.

1, 172.

Men hoor* 't ontwerp der Hel, verstoore of wijke 't uit,

Of — zie het zwijgende aan

!

BILD. 2, 378.

— Syn. Aanzien, Aankijken, Aanschouwen, Aan-
staren. — Deze woorden zijn alleen synon. in de

eigenlijke, zinnelijke opvatting: den blik naar iemand

of iets riekten, en er dien korter of langer op ge-

vestigd kouden. — Aanzien is de algemeenste uit-

drukking, en kan ook gebezigd worden, waar eene

der drie andere de meest gepaste zou zijn. Men kan

iets zoowel eventjes en tersluiks aanzien, als lang en

zóó dat ieder het merkt; zoowel niet onverschilligheid

als met belangstelling ; zoowel gedwongen als uit eigene

beweging. Het woord wordt zoowel in deftigen als in

gemeeuzamen stijl gebruikt. Alleen onderstelt aanzien

steeds, dat men werkelijk ziet of waarneemt, iets dat

bij aanstaren niet altijd plaats heeft. Men kan, in

bewondering of ontzetting, min of meer gedachteloos

iets aanstaren, zonder zich duidelijk bewust te wor-

den van hetgeen men ziet. Aankijken past niet in

verheven stijl; het onderstelt altijd, dat men de oogen

eene kortere of langere poos op iets gevestigd houdt:

wel zegt men eventjes aankijken, maar dit duurt toch

altoos iets langer dan eventjes aanzien. Het geschiedt

niet ongemerkt; en wanneer men iemand aankijkt om
hem iets te kennen te geven, heeft zulks doorgaans

meer beteekenis , dan wanneer men hem slechts aan-

ziet. Aanschouwen , altijd eene edele uitdrukking , en

aanstaren , dat in eiken stijl kan gebruikt worden

,

onderstellen noodwendig een aanmerkelijken duur, en,

evenals aankijken, belangstelling in hetgeen men ziet,

met den vrijen wil om er naar ie zien. Men kan ge-

dwongen worden iets aan te zien, niet iets aan te

kijken , aan te staren of te aanschouwen.

II) Figuurlijk, met het oog van den geest. Op
zekere wijze beschouwen , t. w. personen of zaken

,

die men gezien of opgemerkt heeft , wier gesteldheid

of toestand door ons waargenomen of langs andere

wegen tot onze kennis gekomen is.

1 ) Iemand of iets met het oog van den geest be-

schouwen , er op letten , er acht op geven ; bepaalde-

lijk met het doel om de gesteldheid er van in aan-

merking te nemen en daarnaar zijne handelingen in te

richten of zijn oordeel te bepalen. Thans weinig meer

in gebruik , dan alleen in bijbeltaal. Uit deze betee-

kenis is het voegwoord Aangezien te verklaren ( zie

ald.) || Indien men zijne jeugd en andere verzachtende

omstandigheden niet had aangezien (in aanmerking

genomen), zou de straf zwaarder geweest zijn. —
Aeusiet de vogelen des hemels, dat sy niet en zaeijen

enz. Mattli. 6, 26. Aensiet mijne vyanden , want sy

vermenighvnldigen , Ps. 25, 19. De mensche, aeu-

siende de gelegentheydt van de plaetse . . . , heeft raet

gevonden enz., visscher, Sinnep. 122. Hy, die ons

geschapen heeft . . . , ziet het hart aan, Leev. 8, 73.

Zien wy 's warelds broosheid aan

In het naderend vergaan

!

BILD. 8 , 217.

— Iets niet aanzien, iets niet in aanmerking ne-

men bij het bepalen zijner handelingeu ; zich er niet

om bekommeren , niet aan storen.

Verlaat dan 't quaat ,
ghy Princen metter daat

;

Aansiet verdriet noch kruyc'.
vondel 1 , 25.

Het zy hy in den raet der stede , of by de Staeten ,

Den vrede en vrydom steef, en aenzagh haet noch gunst.

7, 721.

Dees vlamt op wraeck en roof, ziet recht noch onrecht aen.

10. 49.

— Ook, bij dichterlijke persoonsverbeelding, van

levenlooze zaken gezegd.

De stroom, ten bedde uit, zagh noch dammen aen, noch dijeken.

VONDEL 11 , 51.

— Den persoon niet aanzien, iemand niet naar zijn

persoon, d. i. naar zijne uiterlijke omstandigheden,

maar naar zijne innerlijke waarde beoordeelen ; bijbel-

sebe uitdrukking. || Want gy en siet den persoon der

menschen niet aen, Mattli. 22, 16; Mare. 12, 14.

Vandaar de gewone zegswijze:

— Aanzien des persoons , beoordeeling en bejege-

ning van personeu naar gelang van stand ,
geboorte

,

rijkdom enz. || De muzijk, het ijsvermaak , en het tabak-

rooken , neemt allen ( l. alle ) aanzien des persoons weg

,

beets , Cam. Obsc. 187. Geen aanzien van persoon,

noch bloedverwandschap , kan my beletten zó en in die

orde te schryven , als ik goedvinde , Leev. 8 , 300.

— Vooral: Zonder aanzien des perjoons. ||
Dat de

plicht der Kristelijke barmhartigheid mij voorschrijft,

hierin zonder aanzien des persoons te handelen, v. len-

nep, K. Zev. 5, 20.

2) Bijzondere opvatting der vorige beteekenis. Den

( droevigeu ) toestand van iemand of iets gadeslaan

,

in aanmerking nemen, en daardoor tot medelijden be-

wogen worden ; dus Mededoogen hebben met , zich

ontfermen over. || Meester, ick bidde u, siet doch

mijnen soon aen, ... siet, een geest neemt hem . . .

ende hy scheurt hem, dat hy schuymt, Luc. 9, 3S

vlg. Siet mijne elende aen , 'ende helpt my uyt ,
I's.

119, 153. Aensiet, Heere, want my is bange , Klaagl.

1, 20. Aenzie toch myne arme schaepkens' con-

science , Ganzend. 33.
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V.ult-r, vol van nu'J.'ilou-.u '

Zie oiifli arme londuxs, tan!

rBiTii , Verken 9, -".'.

: ;i. m
1

1 ii gade en telg met leegnende i

nu .n 11 , 488.

3) Iemand of iets met liet oog van den geest op

zekere wijze beschouwen ea beoordeeleo.

a) Met een persoonlijk subject en liet object inden
4/ten nv. Aan een persoon of ecuc zaak zekere hoedanig-

heid toekennen; ze op deze of gene wijze aanmerken,

achten. , rekenen. JJe hoedanigheid, die men aan het

object toekent, wordt aangewezen door als of voor,

doch met een kennelijk verschil in de opvatting.

— Iemand of iets aanzien ah, als zoodanig be-

schouwen of aanmerken ; om 't evcu of die beschou-

wing al dan niet juist is.
|
Hy zul haar aanzien als

eeue ongelukkige dochter, die eng., v. effen, Speet.

4, lüT. Hy ziet zyne verdienste aan als iets dat ge-

heiligt is, 4, 20. i)at de oude dienaer voortaeu als

een lid der familie aeuzien (deelw.), van alleu dienst

vry blyveu zou, delcroix , ff. of L. 169.

Men ziet me in Holland als een' maagdenroover aan.

BILD. 4, 21.

Wie 'l aanzag als barbaarse)* en wreed.

TOLLENS 6, 151.

Hieruit is te verklaren de zegswijze:

— Iemand minder aanzien {om eenige reden , altijd

uitgedrukt door het verwijzende er om) , hem om ze-

kere reden als minder aanmerken of schatten, hem
daarom minder achting bctoonen. Minder staat hier

voor al) minder, en is als bnw. op te vatten. || Ik

beu maar een burgermensch . . . , en ik merk niet,

dat de lieden er mij iets minder om aanzien, v. len-
nep, K. Zev. 1, 225.

— Iemand of iets aanzien voor, als zoodanig be-

schouwen of aanmerken ; met het bepaalde bijdenkbeeld
,

dat die beschouwing onjuist is, dat men zich iu de

opvatting vergist. || Zie niy voor zo eene beuzelaar-

ster niet aan, Burg. 472. Ziet gy my dan voor sta-

pelzot aan? Leev. 1, 176. Dat ryke lieden... zo

onverdraaglyk trotsch zyn, dat men hen ten minsten

voor Grandes cCEspagne zoude aanzien, 2, 114 Die

drift , welke onbedagte jonge lieden . . . voor liefde

aanzien, 3, 1C6. Dat bad ik van u, dien ik voor een'

ronden Hollandschcn zeeman aanzag, niet verwacht,

loosjes, Buism. 1 , 282. Ik zou hem, zonder zijn kne-

vels, vooreen verkleede jonge juffrouw aanzien, v. len-
nep, K. Zev. 1, 315. Ineen hoek vertoonde zich iets,

dat N. eerst voor een hoop prullen aanzag, 3, 331.

En ziet den schijn aen voor een Uchaem, waert geprezen.

VONDEL 11, 893.

En zien een herberg aan

Voor eeoig sterk kasteel

!

LANOÏNDIJK a, 68.

Hy, die zijn eigen weg wil gaan,

Ziet dwaallicht soms voor atarren aan.

V. alphen 2, 141.

De boer aanzag den jager {den Keizer) slechts voor een edelman.

ÜACTZBlfBBBO, Ged. 142.

— Iemand voor een ander aanzien, zich in den

persoon vergissen , meencu dat men een ander voor-

heeft dan werkelijk het geval is. || Dikwyls ziet men
u aan voor de zuster uwer moeder, Leev. 1, 169.

Waarschijnlijk zag hij u of mij voor een andere (er.)

aan, v. lennep, K. Zev. 4, 212.

— Waar ziet ge mij voor aan ? waar houdt ge mij

voor ? wat (kwaads) denkt ge wel van mij ? || Wel foei

,

mijn Heer' is dat spreken? ... waar ziet mijn Heer

ons dan voor aan? v. lennep, A'. Zev. 4, 219.

— Aanm. Aanzien alt is ongetwijfeld de oor-

spronkelijke constructie; iemand aanzien als is hem
beschouwen met die oogen , op die wijze , als men

1.

iemand beschouwt , welke de genoemde hoedanigheid

bezit. De uitdrukking aanzien voor laat zich niet on-
middellijk verklaren, en kan eerst ontstaan zijn nadat

aanzien de beteeken is van reienen {voor), honden
{voor) had gekregen. - Het onderscheid tusschen de
beide uitdrukkingen werd vroeger niet streng in acht
genomen; men vindt somtij. I- aanzien voor gebezigd

,

waar wij thans als zouden zeggen {Burg. 18; Leev.

8, 259). In de hedendaagsche taal echter staat het

verschil vast. Iemand voor een ander aanzien, d. i.

zich in den persoon vergissen ; iemand als een ander
aanzien, hem beschouwen gelijk men ecu ander doet,

noch als beter , noch als slechter.

b) In de, schijnbaar onpersoonlijk gebruikte, uit-

drukking Zich laten aanzien , zich op deze of

wijze laten zien, zich zóó voordoen, er zóó uitzien,

bepaaldelijk gtzegd van toekomstige voorvallen , wier

aard zich met grootc waarschijnlijkheid laat vooruit-

zien. De wijze, waarop men zich het toekomende
voorstelt, wordt uitgedrukt door een bnw., of door

een zelfst. bijzin met dat. || Ja, dat laat zich voor

u mal genoeg aanzien {het is te verwachten dat het

er mal zal uitzien), Leev. 7, 1G4. Daar het zich niet

liet aanzien , dat deze spoedig te huis zou komen

,

loosjes, Buism. 3, 145. Het liet zich aanzien, dat

haar einde nabij wns, v. lennep, A". Zev. 5, 32G.
— Naar hel zich laat aanzien, naar alle waar-

schijnlijkheid. || Tantes ziekte zal van langen duur

zyn; immers naar het zich laat aanzien, Burg. 130.

Een groentekclder ..., die, naar het zich liet aan-

zien, haar ... een onafhankelijk bestaan zou knu-

llen verschaffen, v. lennep, K. Zev. 5, 206.

]i ) Aan in den zin van figuurlijke aanraking ( 34 , a ).

Met eene zaak als voorwerp eu een persoon iu den

3dcn uv. Iemand iets aanzien (t. w. iets dat zijn in-

nerlijk wezen betreft), het aan hem zien , het duor

zijn uiterlijk gewaar worden. Eigeulijk : iets zien dat

aan hem is, zich aan hem bevindt, zoodat de be-

trekking tusschen het zien en den persoon, die ge-

zien wordt, zich als eene figuurlijke aanraking voor-

doet. Verg. Aanhooren, 2). || Ik ben reeds zestig

jaren gepasseerd, en gij, naar ik u aanzie, dertig,

fokke, Verz. W. 3, 79.

Thans vooral gebruikelijk in de

— Zegsw. Het is hem aan te zien, of Men kan

hel hem aanzien, het is aan zijn uiterlijk te bespeu-

ren. || Het was hem aan te zien dat hy geloofde,

beets, Cam. Oèsc. 43. 't Was hem aan te zien,

hoe Tantes handelwijze hem uit de hand viel , v. len-

nep, K. Zev. 2, 140. 't Was het jonge meisje aan

te zien, dat zij ... zich vermannen moest, 4, 215.

Hij heeft een ergen stoot gehad, ... en men kau 't

hem nog wel aanzien, 4, 85.

II. Onzijdig.

Aan in den zin van richting naar het doel (34 , h).

In zekere richting zien , den blik naar een bepaald

punt richten. Verg. Mnl. Wdb. op Aensien, onz).

Thans alleen in de
— Zegsw. Tegen iets aanzien, eigenlijk: den blik

opwaarts naar iets richten; met het bijdenkbeeld, dat

het een voorwerp betreft, dat te hoog is om er over

heen te zien, dat zich voordoet als iets onoverkome-

lijks; maar altijd figuurlijk gezegd voor Aarzelen iets

te ondernemen, omdat men het voor hoogst moeilijk

of bezwaarlijk houdt. Hetzelfde als tegen iets opzien,

dat thans meer gebruikelijk is. | Zo het noodig waar,

dan zeker zouden Hunne Hoog Mogenden niet tegen

de moeite en kosten aanzien, Blank. 1, 314. Zag ik

tegen de moeite niet aan , ik konde . . . nog al zo wat

reden geeven, Leev. 3, 154. Ik zie er altoos zotegen

aan , om met groote lui zo gelyk in te komen , 8 , 146.

17
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—
.
wii.i. e. Voorheen ken 1c men uuk de uit-

drukking Op iets aanzien, het oog op iets gurichl

houden, t. w. als op het doel, dat men wenscht te

bereiken; bepaaldelijk in de zegswijze hierop is liet

aangezien , dit is het doel , hier is het op gemunt.

|| Hierop (op de vrijheid van godsdienst) was 't aan-

gezien geweest, hoopt, N. H. 123. Waanende dat

het met ernst op Meenen was aangezien, 819.

All. Aangezien (voegw. ), aanzicht , aanzien (znw.),

aanziend , aanziener.

AANZIEN, znw. onz., zonder mv., om de be-

teekenis. Eigenlijk de als znw.' gebruikte onbep. wijs

van het ww. Aanzien in verschillende beteekenissen

,

zoowel actief en abstract, als passief en concreet op-

gevat. Hd. ansehen.

1 ) Actieve en abstracte opvatting. Aanzien in den

zin van in aanmerking nemen (bedr. A, II, 1). Al-

leen in de praepositionale uitdrukking:

— Ten aanzien van , eigenlijk : bij het aanzien , bij

het in aanmerking nemen (van iets), d. i. wanneer

men die zaak in aanmerking neemt. In beteekenis staat

de uitdrukking geheel gelijk met ten opzichte van;

zij dient om een oordeel , dat men niet in zijne alge-

meenheid wil hebben opgevat, tot zekere hoedanighe-

den of omstandigheden te beperken. || Zij overtreft

haren man ten aanzien van verstand en doorzicht,

d. i. niet in 't algemeen , maar in die beide opzich-

ten. — Straks verklaarden de Engelsche gezanten . .

.

hetzelfde ten aanzien van Groot- Brittanje, stijl, O/ik.

320. Die zwakheid ten aanzien van vaak zeer onwaar-

dige voorwerpen, v. lennep, K. Zev. 4, 387.

Voor alles, troost mijn ziel, ten aanzien van mijn gade!

BILD. 2, 329.

— Te dezen aanzien, te dien aanzien, ten op-

zichte van dit of dat. || Toen ik haar te dezen aan-

zien vergeleek bij een helderen stroom, v. D. palm,

Eed. 1, 123. Ten einde hij in staat zou kuunen

zijn . . . alle praatjes te dien aanzien tegen te spre-

ken, v. lennep, K. Zeo. 2, 167.

2) Passieve en concrete opvatting.

a) Eigenlijk. Aanzien in den zin van bezien (bedr.

A, I, 2, a). Datgene van iets, dat aangezien of

bezien wordt, dat zich aau het oog voordoet; het

uiterlijk, het voorkomen van iemaud of iets. Hetzelfde

als Aanzicht, 2, a). || Haer aeusien was leelick,

Gen. 41, 21. Het aensien der heerlickheyt des Hee-

ren was als een verteerende vyer, Exod. 24, 17. Een

regenboge ... in het aensien den sruaragdus gelijck

,

Openb. 4, 3. Leelick van aensien, Gen. 41, 3.

Schoon van aensien, Gen. 41, 2; 2 Sam. 11, 2;

14, 27. En oordeelt niet na het aensien, Joh. 7, 24.

Niet . . . naar het uiterlijk aanzien der genen , die

zich voor Hem buigen, maar alleen naar de zuiver-

heid van het hart, v. d. palm, Red. 1, 147.

kei voor kei lei al zijn hardheid af,

Werd week, en nam een vorm die menschlijk aanzien gaf.

BILD. 8, 82.

Een vuurbol , snel uit zee gestegen , . .

.

Zij staat, van aanzien bloedig rood,

Gelijk een statig kruis te blinken.

v. lennep, Poet. 3, 225.

— Ook van zaken gezegd, die niet eigenlijk met

het oog worden waargenomen. || Nu de zaken in Eu-

ropa zulk een ernstig aanzien hebben.

Thans vooral gebruikelijk in de zegswijzen:

— Zich het aanzien geven (van iets), zich uiter-

lijk zoo voordoen. || Zich het aanzien van een groot

heer geven , zich aanstellen alsof men een groot heer

was. Menige dwaas wil zich het aanzien geven van

een verstandig man.
— Iemand van aanzien hennen, hem op het uiter-

ijk kennen. || Gelijk wjj gezegd worden iemand van

aanzien Ie kennen , dien wij aan zijne gelaatstrekken

van anderen onderscheiden, v. ». palm, Red. 4,87.
Mijn man, die hem alleen van aanzien kent, If'ildsch.

3, 2G. Iemand van hare sekse ziende, die zij van
aanzien keilde, v. lennep, K. Zev. 5, 170.

— Ook bij persoonsverbeelding op denkbeeldige we-

zens toegepast. || O Liefde, gevaarlykste aller drif-

ten' . . . Wat ben ik in ïnyn aise, dat ik haar niet

dan slegts van aanzien ken! Leev. 4, 178.

b ) Oneigenlijk. Aanzien in den zin van aankijken

(bedr. A, I, 2, b). De toestand van iemand, die

door anderen aangezien, d. i. geacht of als voornaam
beschouwd wordt; de hooge maatschappelijke schat-

ting, die iemand geniet, vooral ten gevolge van den

voornamen stand of rang, dien bij bekleedt; groot-

heid naar de wereld. Het verband tusschen de begrip-

pen van hoogschatting en aanzien of aankijken ligt

voor de hand. Lieden, die zich door hoogen stand of

rang van den grooten hoop onderscheiden , trekken

de aandacht, de blikken, het aankijken der menigte

tot zich; zij zijn in aanzien. Verg. de uitdrukkingen

gezien zijn voor geacht zijn, en gezag , dat insgelijks

van zien is afgeleid. || In aanzien zijn. In groot aanzien

staan. Zich aanzien verwerven. In aanzien brengen. Zijn

aanzien verliezen. — Deughd heeft weynigh aen-ziens

en gezagh, de brune, Bank. 1, 272. Dat zelfde

geringste van aanzien en afkomst in 't worstelperk

der deught de hooghste pryzen kan winnen, brandt,
De Ruiter 4. Zy zwetzen (mooglyk om zich by 11

aanzien te geeven!) op gunsten', die zy nooit onttiu-

gen, Leev. 7, 46. Aanzien is een schittrend niets,

1 , 347. De waardij der menschheid . . . , die door

geen vermogen of aanzien verhoogd, door geene ge-

ringheid of behoefte vevdonkerd kan worden , v. D.

palm, Red. 1, 114.

Ja, mijn dierbre, 's Hemels zegen

Is in 't aanzien niet gelegen

,

Noch in 't saamgewoekerd goed.

BILD. 11, 188.

't Is geen weitsche stand op aarde,

Aanzien by 't verdwaasd gemeen

!

12, 28.

Waar zijn uw steden, vol paleizen, vol van pracht,

Met tempels van arduin? waar aanzien, rang, en magt .'

lülofs, Ged. 5.

wat wond're wisselingen

In aanzien, roem en magt de volken ondergingen.
17.

Een naam, dien twintig voorgeslachten...

In aanzien en verheffing brachten.

beets, Ged. 121.

— Iemand van aanzien , iemand die tot den hoo-

geren stand behoort, een aanzienlijk man. || Naaman
nu, de krijghs-overste des Konings van Syrien, was

een groot man ... ende van hoogen aensien, 2 Kon.

5, 1. Een vrouw van aanzien, v. lennep, K. Zev.

3, 126. Lieden van aanzien en geboorte, 3, 69.

All. Aanzienlijk.

AANZIEND, bnw., om de absolute beteekenis

zonder trapp. v. vergel. Eigenlijk het tegenw. deelw. van

Aanzien in den zin van aankijken ( bedr. A , 1 , 2 , b ).

Kunstterm in de wapenkunde , met twee verschillende

beteekenissen, naar gelang het woord absoluut of in

verbinding met het vnw. elkander gebezigd wordt.

1 ) Absoluut. Van een menschenhoofd of dierenkop

,

een geheel menschen- of dierenbeeld, of wel van een

helm. Zóó geplaatst, dat het den beschouwer het volle

gelaat toont en hem dus aanziet (fr. de front of de

face); in onderscheiding van de standen, waarin het

aangezicht naar de rechter- of linkerzijde van het

schild gewend is (ter zijde en omgewend , fr. de pro-

fil en contourné). || In goud een aanziend man. Twee
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toegewende gouden leeuweu, te zamen met éën aanzien-

den kop. AU schildhouder links een aanziend wildeman.

Twee klimmende en aanziende ruodgetongde gi

leeuwen. Een aanziende gekroonde helm.

— Halfaanziend , van een helm. Niet volkomen

aanziend, noch in pruttel geplaatst, maar touches

beide in (fr. tori ds trois quartt). || Een halfaan

-

ziende gekroonde helm , zonder dekkleeden.

2) Elkander aanziende. Van twee dieren, en van

twee wassenaars of halvcmancu. Zóó geplaatst, dat

zij elkander aanzien en dus door den beschouwer van

ter zijde gezien worden (fr. affronté), hetgeeu ook

door Toegewend uitgedrukt wordt. De tegenoverge-

stelde stand, waarin zij elkander den rug of de ron-

ding toekeeren, heet Afgewend (fr. adossé). Daar de

wassenaar of halvemaan soms met een menschelijk

aangezicht wordt afgebeeld, kunnen ook twee wasse-

naar! elkander aanziende zijn , hetgeen bij uitbreiding

ook gezegd wordt, wanneer de aangezichten ontbre-

ken. || In keel twee elkander aanziende gouden leeu-

wen. In azuur twee elkauder aanziende zilveren ge-

zichtswassenaars.

Samenst. Halfaanziend.

AANZIENER, in de volkstaal ook aanzien-

der, znw. m , mv. -zieners; vr. -ziensler, mv. -zien-

slers. Van het ww. Aanzien. Eigenlijk in 't algemeen de-

geen die aanziet, en voorheen ook als zoodanig in ge-

brnik. Zoo vindt men aanziener voor toeschouwer, als

b. v. : n Dit gesicht trok de traaneu uit de oogen van alle

de aansienders" (v. heemskerk, Are. 141). Thans

echter is dit verouderd, en wordt het woord alleen

nog gebezigd in de spreektaal, in de uitdrukking

Aanziener des persoons , d. i. degeen die met aanzien

des persoons handelt (verg. Aanzien, bedr. A, II,

1). || Als aensienders der persoouen , Kantt. op Joh.

T , 21. Ik ben geen aanziender der personen, zei de

hondenslager; toen sloeg hij een' grooten dog, die

hem gebeten had, Spreekw. bij hakreb. 1, 3.

AANZIENLIJK, voorheen ook aanziene-
i.ijk , bnw. en bijw.; -zienlijker, -zienlijkst. Van het

znw. Aanzien in de bet. 2, b), met het achterv.

-lijk. Hd. ansehnlich.

I) Bnw, — 1) Eigenlijk.

a) Van personen. In aanzien zijnde, tot de hoo-

gere standen behoorende. || Een aanzienlyk, vermo-

gend man, Leev. 2, 80. Myn ryke aanzienlyke buur-

man , 3 , 23. Veele aanzieulykc en ryke lieden , 6

,

72. Een paar douzyn aanzienelyke lediggangers , 3,

156. Om my in de aanzienlykste huizen (de huizen

der aanzienlijkste personen ) ingang te geeven , 2

,

278. Zeer aanzienlijke en vermogende mannen, v. D.

palm, Red. 1, 87. Een der aanzienlijkste en be-

schaafdste Arabieren, 1, 107. Een der edelste en

aanzienlijkste Arabische geslachten , 1 , 80. Aanzien-

lijke lieden, wier zaakbezorger hij was, v. lennep,
K. Zev. 1, 16. Strijkaden makende voor den aan-

zienlijken gast, die hen verliet, 5, 80. Dat hij nog

famielje had , die heel aanzienlijk was en op een groot

kasteel woonde, 5, 57.

En achter hen reed de uitgebreide stoet

Van wat in 't land aanzienlijkst en verheven
Gerekend werd , door rang en aadüjk bloed.

BBBTS, Dicht. Verh. 54.

— Ook van landen of staten gezegd, die in macht

en aanzien boven andere uitmunten. || Aanzienlijke

mogendheden, stijl, Opk. 332.
— Aanzienlijk wordt ook, mede in den overtreft",

trap, als gemeenslachtig znw, gebezigd; vooral in

het mv. || Hij wordt in deze stad tot de aanzienlij-

ken gerekend. De aaazienlijksteu in den lande. De

grondwet van 1814 is door eene vergadering van 000
aanzienlijken {notabelen) uit alle gewesten goedge-

keurd. — Dat zyn Eerwaarde geheel anders te werk
ging met de ryken, de aanzienlyken en hunne kinde-

ren. Blank. 2, 291.

Ken krriyni van 's Koningfis brood is heter als een kant,
Die my gegunt werdt door d'aeiudenUekite *an 't Land.

1IUÏOBN8 1 , 697.

b) Van zaken, als ambten, betrekkingen enz. Aan-
zieu gevende, aanzienlijk (in de bet. 1, a) makende.

|| Eenen man, die de eerc had, den Staat in een

aanzienlyk krygsampt ... te dienen, Leev. 7, 170.

Zy is te schoon, en eene te aanzienlyke party, om
niet veel aanzoek te hebben, 2, 169. Ik weet, dat ...

zy vcclc en aanzienlyke partyen heeft kunnen doen

,

4, 53. Een aanzienlijk ambt bekleeden, v. d. palm,
Red. 2, 37. Een der oudste en vermogendste geslach-

ten , dat ... de aanzienlijkste posten . . . bekleed

heeft, 1, 163. Groote mannen, die ... hunne na-

tie ... op het groot tooneel der wereld eene aan-

zienlijke rol deden spelen, 1, 73. Een aanzienlijke

afkomst, v. lennep, K. Zev. 1, 13. Schatrijk, van

aanzienlijke geboorte, en toch zoo minzaam, 2, 128.

2) Bij uitbreiding, vau allerlei zaken. Door grootte,

waarde of hoeveelheid verdienende boven andere in

aanmerking te komen ; zeer aanmerkelijk of belang-

rijk. || Een aanzienlyk dorp, Leev. 5, 296. Eene
aanzienlijke stad, v. D. palm, Red. 1, 191; 2, 37.

Een aanzienlijk genootschap, 1, 189. Een aanzienlyk

dine', Leev. 7, 223. Eene aanzienlyke lengte, 1, 279.

Zoodat wy op 't laatst nog een vrij aanzienlijken rui-

ker byeen hadden, beets, Cam. Obsc. 161. Daar
hy de riemen veel te stijf had vastgehouden, had hy

vrij aanzienlijke blaren in de handen, 80.— Inzonderheid van zaken, die naar geldswaarde

plegen geschat te worden. || Een aanzienlijk kapitaal.

Aanzienlijke geschenken. Aanzienlijke winsten of ver-

liezen. — Myue middelen zyn aanzienlyk , Leev . 1

,

335. Eene aanzienlijke som, Leev. 7, 213; v. len-
nep, K. Zev. 5, 172, 296. Eenige aanzienlijke

posten wegens zeeschade uit te betalen aan buitenland-

sche krediteuren, v. lennep, K. Zev. 5, 199. Een

aanzienlijk verraogeu, 4, 51; 5, 223, 339. Dat die

gift zoo aanzienlijk was geweest, 4, 71.

II) lliiu. — 1) Van wijze. In de uitdrukking

Aanzienlijk leven, op de wijze van een aanzienlijk

man. Thans weinig meer in gebruik; men zegt meest-

al op aanzienlijken voet. || Hy leefde zo kwistig

aanzienlyk , Leev. 2 , 138. Zy leeven wèl ; zy leeveu

zelf pragtig aanzienlyk , 7,97. Voeg hier by , dat

men daar aanzienlyk leefde, 7, 258.

2) Van hoeveelheid. De thans gewone opvatting.

In eene aanzienlijke mate, zeer aanmerkelijk, grootê-

lijks. || Hij had door vlijt en spaarzaamheid zyu

vaderlijk erfgoed aanzienlijk vermeerderd.

— Syn. Zie Aanmerkelijk.
Afl. Aanzienlijkheid.

AANZIENLIJKHEID, znw. vr., het mv.

heden niet meer in gebruik. Van Aanzienlijk , met

het achterv. -heid, altijd in abstracte opvatting. Hd.

ansehnlichkeit. De hoedanigheid van aanzienlijk te

zijn , in 't algemeen. Doch het woord wordt weinig

gebezigd, en thans alleen van zaken gezegd. || De
aanzienlijkhcid van een ambt. Om de aanzienlijkheid

zijner geboorte. De aanzienlijkheid eener gift.

— Voorheen werd het ook van personen gebruikt,

waarvoor men thans uitsluitend aanzien zegt. || De
aenzienelickheyd der overheden, de bhune, Bank.

1 , 334. Van zulke onderen . . . kon hy geen aan-

zien lykheit noch luister van zyn geslachte ontleenen,

brandt, De Ruiter 4.

— Ook vindt men liet woord bij vroegere «chrij-

vers in het mv., en dan in concrete opvatting, voor:

Al datgene wat aanzien en luister geeft.
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Bedijdt , schoon 's Gravenhaegh , in all' aonsicnlickliedcn ;

Werdt grooter dan ghy zijt en alle groote steden.

HUYGENS 2 , 412.

AANZIJN, «uw. ouz., zonder mv., als uitdruk-

king van cen voortdurendeu toestand. Ontstaan door

de koppeling van aan zijn, als c'én woord opgevat

en als znw. gebezigd. Zie de etymologische Aauni.

bij Aanwezen. Aan zijn, vooral in bet Mnl. ge-

bruikelijk ,
gold elliptisch voor „ aan eene plaats zijn",

cl. i. bij, nabij, tegenwoordig zijn. Zie Mnl. II db.

op Aen (als bijw.), kol. 54, en verg. hier Aan

(34, k). Ook in het Hoogd. 'is onsein voor praesen-

Ha bekend (grimm, D. JÏ'/b. 1, 459).

1) Eigenlijk, in de oorspronkelijke opvatting. Het

zich bevinden aan of op eene plaats , waar een ander

is, of waar iets geschiedt; het tegenwoordig ziju;

hetzelfde als Aanwezen, 1), en dus het tegenoverge-

stelde van afzijn of afwezen. In dezen zin weinig in

gebruik, en dan nog alleen met een bezitt. vnw. of

een 2de° nv. In mijn aanzijn, in mijne tegenwoor-

digheid. || Dat zy zich volstrekt niet aan ons aanzijn

of wegziju storen, beets, Cam. Obsc. 128.

Maar kwam ons aanzijn hier aan u zoo vreemd te voren,

Uw komst verwondert ons.

wiselius, Meng. 5, 181.

Mijn aanzijn in dees wal blijve allen braven borg.

BILD. 4, 44.

In alles wat ons ooit kan treffen,

Is 'sHoogsten aanzijn ons naby.

8, 485.

2) Bij uitbreiding. Het werkelijk zijn van iemand of

iets, zijn bestaan in de werkelijkheid; de reëele exi-

stentie , in tegenstelling van de denkbeeldige of ideale

existentie, d. i. van het bloutc bestaan in de gedach-

ten; hetzelfde als Aanwezen, 2): zie ald., vooral wat

betreft den samenhang tusschen de bet. 1) en 2),

deu overgang van het begrip van tegenwoordig zijn

tot dat van werkelijk bestaan. || Deze voorstelling

van God , als die enkel aanzijn , en de bron van alle

aanzijn is, v. u. palm, Sal. 3, 275. Toen de Oce-

aan zijn aanzijn . . had verkregen , Red. 1 , 63. Het

aanzijn vau een boven de wettige Overheid verheven

gezag, groen v. PR., Versch. 7. Het grondwettig

aanzijn van dieu hoeksteen, 147-

Op den eersten dag der dagen bracht Jehovah en Zijn Woord
Hemel , aarde , en al haar heiren , uit liet niet ten aanzijn voort

!

DA COSTA 2 , 259.

Dat de mensch niet zoude alleen zijn, maar vereend als man en
[vrouw,

In verdubbeling van aanzijn , Hem , den Schepper, dienen zou.

2, 329.

Wat werd mij 't aanzijn dier, met Ewouds aanzijn één

!

tollens 0, 110.

Twintig jaren snelden henen

,

Sinds ons aanzijn zamenvliet. 5, 153.

Een ruimer hart, een reiner zin

Vloeit mijn verjongend aanzijn in.

0, 127.

Ik was mijn droevig aanzijn moé.
SFANDAW 1 , 103.

— Het aanzijn geven (aan iemand of iets), de

oorzaak ziju van het bestaan van een persoon of van

iets, dat als persoon gedacht wordt; in het leven

roepen.

Ja! eeuwig blijven wij aanbidden
Den sehoot , die ons het aanzijn gaf.

HELMEBS, HOU. N. XIII.

Ja , 't was de gulzigheid , . . . ( die )

Aan de ijsselijke dood het gruwzaam aanzijn gaf.

bild. 0, 374.

Parlhenopéus, wien een jachtnimf op de dreven

Van 't blijde Arcadië het aanzijn heeft gegeven.

DA COSTA 1 , 88.

Die ons 't aanzijn heeft gegeven
,

Zal dat aanzijn doen herleven. 1 , 375.

— Het aanzijn ( of zijn aanzijn ) verschuldigd

zijn, te danken hebben, ontleenen, dichterbjk ook

het aanzijn hebben of genoten hebben (aan, van of
uil iemand of iets), er door in het leven geroepen

ziju. || Uwe ouders, aan wie gij uw aanzijn te dan-

kin hebt. De Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen

is aan Nieuwenhuis haar aanzijn verschuldigd.

De God van wien ge 't aanzijn hebt.

BILD. 8, 204.

Verklaar me , uit wien uw zoon het aanzijn heeft genoten.

3, 92.

— In hel aanzijn roepen , dichterlijk ook tot aan-

zijn roepen, in het leven roepen, doen bestaan.
|

De

edele meuschenvriend , die zoovele grootsche instel-

lingen in het aanzijn heeft geroepen.

Eer Gods hand , die alles schiep ,

Iets uit niet tot aanzijn riep.

Et. Ga. 38 , 1.

Syn. Aanzijn , aanwezen. — AVat het begrip betreft,

valt niet het minste onderscheid op te merken: de

beide woorden beteekenen volkomen hetzelfde. In hel

gebruik alleen bestaat in zooverre eeuig verschil, dat

aanwezen vroeger — zelfs nog in het begin dezer

eeuw — het gewone woord placht te zijn , maar iu

de hcdendaagsche taal, die in 't geheel liever zijn

dan wezen bezigt, allengs plaats begint te maken

voor aanzijn , welk laatste thans meest gebruikelijk is.

— Over de zinverwantschap vau Aanzijn en Aan-

wezen met andere woorden, t. w. met Beslaan en

Zijn, zie bij Zijn.

AANZITTEN, ouz. st. ww. der 3d0 kl., met

hebben: zat aan, zaten aan, heeft aangezeten. Uit

Zitten en het bijw. Aan iu den zin van onmiddellijke

nabijheid (34, k). lid. ansitzen, doch iu geheel ver-

schillende opvatting.

) Zitten aan of bij iets , dat als bekend ondersteld

wordt, t. w. aan den disch , aan den maaltijd. ||
Als

sy aensaten ende aten, Mare. 14, 18. Wie is meer-

der? die aensit, ofte die dient? Luc. 22, 27. De gas-

ten, die reeds aanzaten, v. effen, Speet. 4, 25. Eer

zij gingen aanzitten, v. d. palm, Leen. 4, 5. Hij

dronk dien (den beker) daarop het aanzittend gezel-

schap toe, loosjes, Buism. 1 , 338. Ik wil hier nog

wel een oogenblik komen aanzitten, geel, Ond. en

Phant. 85. Hy had aangezeten met Turksche bassa's,

en het hof gemaakt aan Russische princessen, beets,

Cam. Obsc. 126.
— Ook met bijvoeging der woorden aan den disch

,

aan den maaltijd enz. || Mijn Secretaris ... is ge-

woon aau onzen huisselijken disch aan te zitten , loos-

jes, Lijnsl. 3, 385. Als wij aanzitten aau uwe brui-

loft (den bruiloftsdisch) , Buism. 4, 227. De brui-

loft van Tethis en Peleus, aan welke alle de goden

en godinnen aanzaten, 3, 167. Eer zij aan den Paasch-

maaltijd gingen aanzitten, v. o. palm, Leen: 4,

9. Jezus . . . ging met hen aan deu maaltijd aanzit-

ten, 4, 14. En ging aanzitten aan den disch, 4, 18.

— Het verl. deelw. aangezeten vormt met zijn d»

uitdrukking aangezeten zijn, die niet als de volni.

verl. tijd van aanzitten moet beschouwd worden

,

evenmin als aangelegen zijn, gelegen of gezeten zijn de

verl. tijd van aanliggen , liggen of zitten is. De uitdruk-

kingen zij zijn , zij waren aangezeten , staan nagenoeg

gelijk met zij zitten aan, zij zaten aan, en verschil-

len alleen daardoor, dat zij den toestand der aanzit-

lenden meer doen uitkomen. Verg. bij Zitten. ||
Als

gy aengeseten sult zijn om met een heerscher te eten,

Spreuk. 23, 1. Vau dezen maaltijd stond Jezus op;

hij was dus reeds ... aangezeten, V. D. palm,

Leerr. 4, 5.
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— Evenzoo slaat aangeteten , als bijstelling gebe-

zigd, voor aangezeten zijnde, met aanzittend

m bun pU.it- i' r multijd wuujeiclen
Zag hij ren tal lui dieutlut.

V. l.K.VM.I' . Poet. '
,
j~.

— Gelijk Je verl. deelwoorden, na woorden ah
vergeefs en»., ook mei de kr;iclit van ecno onbcp. wijs

worden gebruikt (als b. v. Vergeeft gearbeid, ge-

zicoegd enz. i.-t BILD. ook vergeefs is 't

aangezeten voor aangezeten te hebben.

langexetcn.
U ,

417 drondmaalstv ring .

Aanzittend en aangezeten worden beide ook als

gemeensl. inw. gebezigd, meestal in liet mv.:
— De aanzittendea uf aangezetenen , de aanzit-

tende personen. || Geen der aanzittende!) (of
«tenen ) had iets van lu i gebeurde bemerkt. — Sedert

het wezen, dat ik aan mijn richter zijde had,

reodzeJ van zijn servet op te napen, nut zijn

hoofd onder de tafel begon te blaffen als een grootên

stalhond, ... tot verwondering der aangezetenen,

Hildseh. 3, 186.

Afl. -tanzttliny ( _ Misschien was hit om de orde

der aanzitting, dat zij streden," V. D, talm, Leerr.

4, 11).

AANZOEK , znw. onz., mv. -zoeken. Van
Aanzoeken, lid. ansuch , m. (grium, D. It'tè. 1,

494). Hooft kent aan 't woord het manl. geslacht

toe („slacn «y geenszins l . E. gonstighen acnzoek
af," Br. 3, 289), en zoo vindt men het ook bij

bilu. („dadelijk op d'ccrsten aanzoek vaardig," 1,

385 ) : iets , dat zeker regelmatiger zou zijn , maar
met het gebruik in strijd is.

1 ) In 't algemeen. I)e daad van aanzoeken , het

aanzoeken om iets van iemand te verkrijgen of bij

hem te bewerken; min of meer plechtig verzoek, ern-

stige bede. Datgene waarom of waar/oe rnen bij iemand
aanzoek doet, wurdt (evenals bij het ww.) aangeduid

door om of tof , gevolgd van een znw., of door om
te met een; onbep. wijs. || Een aanzoek om een ambt,
om geplaatst te worden. Alle aanzoeken tot het slui-

ten van een verbond werden afgeslagen. — Had het

hem . . . aan geene aanzoeken ontbroken, om in ge-

wigtige staats-betrekkingen geplaatst te worden, v. d.

palm , Gedenkschr. 06. Wachten wc ons . . . onheil

te helpen stichten; slaan wij alle aanzoeken daartoe

met standvastigheid af, Sol. 3, 17.

Ht gunt des andren daeghs Joannes lcerelingcn
Op 't aenzoeck eerst gehoor.

vosdbl 10, 18S.

— Aanzoek doen (bij iemand), een min of meer
plechtig verzoek tot iemand richten ; de gewone uit-

drukking, die thans het ww. aanzoeken *ïn de niet

samengestelde tijden heeft vervangen. || Aanzoek doen

om een ambt , om pennoen , om op pensioen gesteld

te worden. Alle aanzoeken , die men bij hem deed

,

waren vruchteloos.

2) In 't bijzonder, t. w. wanneer het woord ab-

soluut gebezigd wordt, zonder bijvoeging van eenige

bepaling. Aanzoek om de hand of de gunst van cene

vrouw ; in tweeledige toepassing.

a) Aanzoek om de hand van cene vrouw, aanzoek

ten huwelijk; ook huwelijksaanzoek genoemd. || Van
Veen heeft mij over zijn aanzoek geschreeven, en het

komt mijn man en mij voor, dat Keetje . . . geen

man boven deezen zal moeten verkiezen, Iflldsch.

2, 330. De Heel Smit heeft zyn aanzoek by uwc
zuster hervat , Burg. 278. Deze ... gaf ... op het

aanzoek van vader L, voor zijnen zoon te verstaan,

dat zijne dochter, van eenc andere zijde aanzoek ge-

kregen hebbende, dien Heer . . . had uitgesteld,

loosjls, I.ijnsl. 2, 168. Gehuwd is zij niet, .

maar ik stem volkomen met u in , dat zij geen ge-

hrek aan aanzoeken hebben kan. v. LENNEP, Bom.
3, 13l'i. Veel aanzoek hebben, Leet>. -.'

, 169. Voor
iemands herbaalde aanzoeken bedanken , 1 , 200. Een
aanzoek in overweging nemen (v. LEÜNEF, K. Zev.

-, 262); gunstig 9, 258); aannemen 4, 8,
220); afwijzen (8, L77); afslaan il, 274; •> , 245,

258) ; herhalen ( 5 , 272 ) ; ondersteunen (
."

. 259
|

, enz.

Men zal 'lit acuzoeck zoo beleldon,

Dat ons de brult Biel kan onUtaen.
rosDBt. 0. - 58,

— Aanzoek doen (bij of om eenc vrouw), haar

ten huwelijk vragen; t. w. met bij, wanneer de vraag

tot haar in persoon gericht wordt; nul .

zij door tusschenkomst van ouders of voogd geschiedt;

of om hare hand, in beide gevallen. ||
Maar nu die

vryer . . . waar en wanneer heeft hij aanzoek bij je

gedaan? v. lennbp, A". Zev. 1,351. Hel aanzoek,

dat hij bij u gedaan had, 5, 268. Het aanzoek, door

den Jonker . . . om uw hand gedaan , 5 , 292.

4) Aanzoek om de ongeoorloofde gunsten eener

vrouw, poging tot verleiding. || Om het jonge meisje

nog eenmaal met zijn aanzoeken aan boord te komen

,

v lennep, A'. Zev. 3, 197. Hoe het meisje last

had van de aanzoeken des ouden mans, 3, 199.

Saincnst. Huwelijksaanzoek.

AANZOEKEN, bedr. en onz. onreg. zw.

ww., met hebben: zocht aan, heeft aangezocht, Uit

Zoeken en het bijw. Aan in den zin van onmiddellijke

nabijheid (34, k), hier te kennen gevende, dat het-

geen gezocht wordt, aan of bij iemand is te vinden.

Hd. ansuchen. Het woord, voorheen in alle tijden

gebruikelijk, wordt in de hedendaagsche spreektaal

bijna uitsluitend gebezigd in het verl. deelw. aange-

zocht en de daarmede samengestelde tijden ; de verl.

tijd zocht aan wordt nog in hoogeren stijl, vooral

door dichters gebruikt; in de overige tijden zegt men
veelal aanzoek doen, en klinkt aanzoeken als een

archaïsme, waarvan echter de geschied- of roman-

schrijver, die zich in vroegere tijden verplaatst, het

recht heeft zich te bedienen.

I) Bedr. Met een persoon als object.

1) In 't algemeen. Iemand om iels verzoeken,

zoeken het van hem te verkrijgen; pogingen aanwen-

den om hem te bewegen tot het verleenen of doen

van iets ; altijd met het bijdenkbeeld , dat het ecne zaak

van gewicht geldt, en dat het verzoek min of meer

plechtig geschiedt. De uitdrukking iemand om of lol

iets aanzoeken is blijkbaar ontstaan uit de oorspronke-

lijke zegswijze aan of bij iemand om of naar iets zoeken

;

verg. het mnl. iet soeken an enen, iets aan iemand

zoeken, d. i. van hem zoeken te verkrijgen (zie Mnl.

H'db. op Aen , kol. 30 en 51). — Hetgeen men ver-

langt , wordt , indien het een verleenen of geven be-

treft, aangeduid door om, gevolgd van een znw.;

indien het een doen of handelen geldt, door tot

met een znw. of door (om) te met eenc onbep. wjjs.

|| Hij heeft hem aangezocht om bijstand, hulp, on-

derstand, om een ambt, een post enz. Hij werd aan-

gezocht tot een verbond, een verdrag enz. Hij heeft

haar aangezocht om htm te vergunnen ,
enz. — Zulz

het hoogh tydt . . . was , hem ootmoedelyk aan te

zoeken, eer de genaadc toelook, hooft, .V. H. 287.

Verscheiden akademien deden hem nu aanzoeken (om
het hoogleeraarsambl op zich te nemen), tokki

,

l'erz. W. 8, 95. Godefrid werdl .... tot een ver-

bond tegen Keizer Karcl aangezogt, wagen. Vod.

Jlist. 2, 88. Onze Republiek ... is door aanzienlijke

mogendheden met gezantschappen vereerd , en tot

naauwc verbindtenissen aangezocht, stiji, , Opk. 332.

Eerbiedigt ook hierin de wijsheid van God, die om
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zijnen bijstand wil aangezocht zijn, v. D. palm,
Leerr. 8, 234. Dat eene vermogende weduw ...

Mahomet aanzocht, om het bevel op zich te nemen
van eene rijke karavane, Red. 1, 82. Het is De
Witt, die door zijn handlanger . . . hem 't e?rst

heeft laten aanzoeken om een briefwisseling te voeren

,

v. lennep, Rom. 1, 212.

2) In 't bijzonder. Wanneer aanzoeken absoluut

staat, d. i. zonder aanduiding van de zaak waarom

of de handeling waarfew men bij iemand aanzoek doet

,

wordt het thans meestal opgevat als de poging, door

een minnaar aangewend om van zijne beminde de vol-

doening zijner wenschen te verkrijgen; in tweeledige

toepassirjg echter, naar gelang men of een wettig hu-

welijk , of een ongeoorloofden minnehandel bedoelt.

a) Ten huwelijk vragen. || Indien gy aangezogt

wordt door iemand, die (l. dien) gy genoeg in aan-

merking neemt om hem nader te willen leeren ken-

nen, Burg. 299. Ik wil maar zeggen, dat, zoo ik

door een' zee-officier aangezocht werd . . . , ik hem
daarom niet zou afwijzen, loosjes, Buism. 1, 300.

Het is my ernst. Ick hoop u heden
Noch aen te zoecken by het hof.

vondel , 257.

En menig groot en aadlijk heer

Boog needrig voor de jonkvrouw neer,

En zocht haar aan tot bruid.

tollens 11 , 99.

b) Io verzoeking brengen, zoeken te verleiden.

|| Het meisje, hoe ook door den verleider aangezocht,

wees hem met verachting af.

3) Bij bild. vindt men aanzoeken, absoluut gebe-

zigd , t. w. van een waarzegger of wichelaar , in den

min gewonen zin van raadplegen , d. i. om eene uit-

spraak verzoeken.

hem gelijkt voortaan geen W'ichlaar in 't Heelal!...

Zijn welbespraakte mond zal diepe wijsheid aamen

,

Door Kadmus en zijn kroost in rampspoed aangezocht.

3, 38.

De wichlaar, aangezocht

Of de overschoone spruit tot grijsheid komen mocht

,

Gaf andwourd: 3, 124.

xviide E. Voorheen werd aanzoeken , in de he-

dendaagsche opvatting, ook geconstrueerd met den
Ad'" nT der zaak, die men zocht te verkrijgen. Het
recht aensoecken wordt door planton verklaard

:

demander droict, postulare judicium. Verg. Mnl.

Wdb. op Aensoeken, 1). Doch het woord had ook

de beteekenis van onderzoeken, beproeven, lat. ten-

tare; verg. hd. versuchen. || Die ... 't geluck, 't

welck hem voorkomt ende de handt biedt, gantsch

niet en wil of derf aensoecken, visscher, Sinnep.

65. Datse de Fortuyne weder aen moeten soecken

,

111. Een zee-ton , die in de zee-havens geleydt wordt,

ende in de zee, tot merek-teken, hoe na deschippers

het landt mogen aensoecken, 31.

Siet, daerom ben ick uyt-gegaen

,

Om dijn aenschijn te soecken aen.

Z. Nacht. S, 8.

II) Onz. Aanzoeken om iets (bij iemand), po-

gingen aanwenden om iets (van iemand) te verkrij-

gen , aanzoek doen ; in beteekenis geheel hetzelfde als

iemand aanzoeken (bedr. ), en alleen in den vorm
der uitdrukking verschillende.

|| Hij heeft bij den Mi-

nister te vergeefs om verlof aangezocht. Hij heeft bij

het Bestuur al dikwijls om een postje aangezocht.

't Harte sprak niet in de bede
,

Toen ik aanzocht om heur hand.

schimmel, t'crspr. G'eii. 126.

Afl. Aanzoek.

AANZOETEN, bedr. en ouz. zw. ww., met
//ebben en zijn: zoelte aan, heeft en is aangezoet.

Van Zoet en het bijw. Aan in den zin van toene-

ming (34, j). Hd. ansüszen. Thans bijna alleen, in

eigenlijken zin, van zoete spijzen en dranken gezegd.

I) Bedr. Hulpw. hebben. Nog zoeter maken.

|| Iets door inmenging van meer suiker aanzoeten. De
chocolade is niet zoet genoeg ;

ge zult ze nog wat

moeten aanzoeten.

II) Onz. Hulpw. zijn.

1) Eigenlijk. Nog zoeter worden. || Die drank is

door het staan merkelijk aangezoet.

2) Figuurlijk. Van aangename gewaarwordingen of

ervaringen, die, als het zoel des levens, het gemoed

liefelijk aandoen. Toenemen in zoetheid ; zoeter, aange-

namer, liefelijker , en daardoor verleidelijk worden. Voor-

heen algemeen in gebruik ; thans nog slechts in gewes-

telijke spraak bekend , met name in Gelderland. || Ende is

my de smaek daeraf ( van een lofdicht) sulx aengezoet

,

dat ick jeghenwoordelijk watertande nae diergelijken

gerecht, hooft, Br. 2, 296. Deeze voorspoedt dan

aanzoetende, N. H. 250. Hier door (door aanvanke-

lijke winst ) zal die gevaarlyke handel hem hoe langs

hoe meer aanzoeten, v. effen, Speet. 7, 63.

Ja haer gewin komt haer soo aen te soeten

,

Dat ook by naght haer kaersen branden moeten.
de groot, Ned. Ged. 262
(Verg. Spreuken 81, 18).

Daer zoet de blydschap aen , die noit een' Godt verveelde.

VONDEL 5, 721.

Afl. Aanzoeting.

AANZUIGEN, bedr. si. ww. der 6d ' kl.,

met hebben: zoog aan, zogen aan, heeft aangezo-

gen ; alleen als wederk. gebruikt : zich aanzuigen. Uit

Zuigen en het bijw. Aan in den zin van aanhechting

(34, 6). Hd. ansaugen. Door zuigen zich aan iets

vasthechten. || Twee bloedzuigers hebben zich reeds

aangezogen. Men vervaardigt thans eene soort van

kunsttanden, die zich aan het tandvleesch aanzuigen.

Afl. Aanzuiging.

AANZUIGING, znw. vr., zonder rav., als

benaming eener voortdurende werking. Van Aanzui-

gen. De werking van zich aanzuigen, het zich aan-

zuigen of zich vasthechten aan iets door zuigen; in

het bijzonder de werking, waardoor eene soort van

kunsttanden zich aan het tandvleesch hechten. || Het
inzetten van nieuwe tanden, welke, zonder gebruik

van platen , haken of draadwerk , door zuivere aan-

zuiging zich aan het tandvleesch vasthechten.

AANZUIVEREN, bedr. zw. ww., met heb-

ben : zuiverde aan , heeft aangezuiverd. Uit Zuiveren

en het bijw. Aan in den zin van aanvulling van het

ontbrekende
( 34 , f).

1 ) Van schulden , waarvan een gedeelte reeds be-

taald is. Ze geheel en al afbetalen ; zoodat de schuld in het

boek van den schuldeischer doorgehaald en daardoor

het blad weder geheel zuiver wordt, d. i. geene vor-

dering meer behelst. || Vooreerst moest een te-kort . .

.

dat op een bedrag van ongeveer dertig millioen ge-

schat werd , worden aangezuiverd , bosscha , Lev. v.

W. II, 651. Het schoot hem juist te binnen, dat

hij zijn personeel over 't vorige dienstjaar nog niet

had aangezuiverd, v. lennep, K. Zev. 2, 198.

2) Als rechtsterm. Van eene rekening en verant-

woording. Ze door de belanghebbenden, na onder-

zoek , als zuiver doen erkennen en vaststellen. Min
gelukkige vertaling van fr. apnrer. || Na het aanzui-

veren der rekening en verantwoording, zal de erfge-

naam aan de schuldeischers . . . hunne vorderingen . .

.

moeten voldoen, B. IV. a. 1083.

Afl. Aanzuivering.

AANZUREN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn: zuurde aan, heeft en is aangezuurd.

Van Zuur en het bijw. Aan in den zin van toene-

ming (34, j). Van zure stoffen gezegd.
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I) Brdr. Holpw. hebben. Nog zuurder maken
Hd. ansauern || Die >an< i* niet zuur geoi

uren.

II Ons. Holpw. tij». Door voortga

zuurder worden, in zuurheid toenemen, lid. an

|| De kool zuurt uiuoi aan, en zal spoedig goed zijn.

Afl. Atinzuring.

AANZWAAIEN, oiu. zw. »*, mei
de aan, ü aangezwaaid. Uit '/waaien en bel

bijw. .Yun in .1™ zin van nadering (84, y.i Zwaai-
end naderen, hi r zwaai nd aan'.

beechonkenen gezegd. Verg. Aatdaveeren, 1, 4)

n Aanzeilen, onz. 2, b). || Daar komt uu ouzc

broeder van de natte gemeente ook al in de verte

aanznaaijen, roKU, viert. " 2, 84 De priesters

(ld Bacchui) kwamen op ilat geroep vin alle kan-

ten aanzwaaijen , 4, J77.

AANZWAKKEN, onz. zw. »», met rijn:

zwakte aan, is aanijezicakt. Van /ic«X- en het bijw.

Aan in den zin van loenemimj (84, .; I

in zwakte, zwakker worden, verzwakken. \\ > inig iu

oneoaten den vyandt ..., swackt
liv niet ten, ten minuten crachtel snllen,

i i , Br. 1 , 25.

AANZWEEPEN, In dr. zw. ww.
;
met heb-

ben : zweepte aan , heefl aangezweept. Uit Zweepen
en het bijw .

Aan in dm zin van voortgang { ''

lijk, van paarden gezegd: Ze met de zweep aan-

drijven, voortdrijven; maar meestal overdrachtelijk

op personen toegepast, vour Iemand krachtig aan-

drijven, aanzetten, aansporen tot eenige handeling.

Gemeenzame uitdrukking. || !>' jongen i- wat lui;

ge moet hem maar eens ferm aanzweepen.

AANZWELLEN, onz. rt. aw. der 1«* kl.,

met zijn : zwol aan, zwollen aan, is aangez<

Uit Zwellen en het bijw. Aan in den zin van toene-

ming (84, j). Hd. anschwellen. Bij toeneming zwel-

len , meer en meer zwellen ; minder sterk echter dan

opzwellen.

Wen de aangezwollen vloed hen opjaagt van «11- stranden.

B1LD. 2 , 314.

Afl. Aanzwelling.

AANZWEMMEN , onz. rt. ww. der 1"« kl.,

met zijn en hebben: zwom aan, zwommen aan, u
en heeft aangezwommen. Uit '/.wemmen en het bijw.

Aan in verschillende opvattingen. Hd. anichwimmen,
verschillend van anschwenimen , dat eene geheel andere

beteekenis heeft.

1 ) Aan in den zin van nadering ( 34 , ij
) , of wel

in dien van richting naar het doel (34, h ). Ilulpw.

zijn. Zwemmend naderen , naar een bepaald punt toe

men. || In den vijver . . zag zij . . de zwa-

nen, met eene statelijke houding, af- en'aanzwein-

men, loosjes, Buism. 2, 118.

De zwaen beknort de zwaen,die brullende atn komt zwii n.

vonoel in, tol

.

Hier zwemt van allen kant een stroom van visscheu aen.

urroniDBS 1 , 4.

't Was proppens vol in kool en stal

Van 'l vee , dat aanzwom naar den wal.

TOLLB58 10, 75.

— Dichterlijk ook van schepen gezegd:

Ziet, hoe van de aangezwommen kk-L-n

Aan San Pranclsen's ree de stille waatren kri< i- n

tbr imsr, Qed. :
. 3X4,

2) Aan in den zin van voortgang (34,_/). Hulpw.
hebben. Spoed maken in het zwemmen , met kracht
doorzwemmen.

|| Hij zal goed moeten aanzwemmen,
indien hij vóór het bootje den oever bereiken wil. Hij

moet goed aangezwommen hebben.

AANZWEREN, bedr. onreg. st. ww. der

\ ir kl , nut hebben . zwoer aan , heeft aangt

.

I it Zweren en het bijw. Aan in den zin van Oguur-
anhechting (84, J). Hd. anschwören. M
'i in den 'i

a ' a nv. Iemand ieta (kwaads) mei

eede dreigen;

zoodat de gi i irdoor als "t ware aan
deu persoon vastzit, en liij er niet meer af kan.

Thans nut meer in gebruik, dan alleeen in de ge-

kt- spraak van Drente en Groningen i tan in

DE JAütii's Arch. 1, 242 J.

M.t.r met ghenaede dogn aenslei,
^liti». arraoci hebl aenghesworen.

iiiKinï.v, / irr. Dichtll, 78

AANZWEVEN, onz. bw. ww., met zijn:

zweefde aan, u aangezweefd. Uit Zweven en Int

bijw. Ann iu den zin van nadering (84, g Hd. an-

schiceben. Zwevend nadelen , naderbij komen zonder

den grond aan te raken — hetzij werkelijk, hetzij

schijnbaar. ]| Zij kwam op liaare zijden kousen en

geheel in haar nachtgewaad aanzweeven , ll'ildsch.

2, 374. Dat verrassend bezoek' ... Gy kwaamt zo

stil aai teev. 2, 10S. Daar kwam de eigen

zuster der drie Gratiën, geheel vrolyk, geheel leven,

ziel, ... aanzweven, Burg. IK'.

Wat Godthelt, waerdigh om di D te Uiden,
Dus aenzweefl lang. de Ujst der lage klavenvelden.

voyDEL -1, 130.

Da schoone vaert om hoogh, ...

Zy zweeft al hooger aen
,

Om 't zaligh licht te groi U a 0, 036.

1^ 't een spooksel dut zy sten

,

Langzaam aangeiwi
beets, Bijmb. 78.

— Dichterlijk ook van eene zachte koelte gezegd,

volgens de gewone voorstelling van den wind als een

geld wezen. || Een liefelijk koeltjen . . . kwam
vriendelijk aangezweefd, bleis, ('ui. Obsc. 4105.

Dan komt het koeltjen aangezweefd

,

En waait uw boezem met zijn wieken.

bogaers, Gibr. 46.

AANZWOEGEN, onz. zw. ww., met zijn:

zwoegde aan, u aangezwoegd. Uit Zwoegen en het

bijw. Aan in den zin van nadering (34, g). Zwoe-

gend naderen; met moeite eu inspanning aankomen,

terwijl men een zwaren last torscht of sjouwt. || Daar

komt de kruier al met uw koffers aanzwoegen (of —
aangezwoegd).

AAP, znw. m., mv. apen; verkl. aapje (zie

ald), mv. -jet; vr. apin , mv. apinnen. Ohd. afo
(<;kaff 1, 159); mhd. affe ( BEN. 1, 10); nhd. afe;
ags. apa ( ettm. 14); eng. ape ; onrd. n/n' (jonsson

23); zw. apa; dcensch abe; mul. ape, bij plant.

ape en aep, bij kil. ape. Hoewel thans sterk verho-

gen wordende : des aaps , behoorde het oudtijds tot

de zwakke verbuiging en luidde in den gen. del apen.

1) Eigenlijk. Vierhandig zoogdier, zoowel in inwen-

dig samenstel als in uitwendig voorkomen het meest

den mensch nabijkomende ; Simia. || Een staarte-

loozc of ongestaarte , kortgestaarte , langgestaarte aap. —
Brengende gout endc silver, elpenbeen , ende apen ende

i. 1 Kon. 10, 22. Gij ziet den aap, die op

mijn schouder zit , burgers en boeren ? Welaan ' dit

i- woest en ongetemd, v. LENNZF, Rum. 5, 18.

— Daar de aap let lijk en boosaardig is , lachwekkende

> gen maakt, sterk op den mensch gelijkt en

h indelingen gaarue nabouUt (naaapt), komt hij

veel in vergelijkingen, spreekw. zegswijzen en spreek-

woorden voor.

— Zegsw. Een gericht ah een aap, bespottelijk

leelijk. — Die leelijke aapt — Een aangekleede

aap (zie bij Aa.nkleepex ).
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— Een malle (zotte) aap, iemand die zich be-

lachelijk aanstelt. || Elk aap van zotte Amsteldam-

mer, die hier doortrekt, Wildsch. 2, 357.— Hij is een rechte aap , doet altijd anderen na. —
Kinderen zijn apen, bootsen altijd na wat zij anderen

zien doen, — Iemands aap zijn, zijne handolingen

dwaselijk navolgen. || Laat een Domme toch geen

aapje van een Petit-maitre zyn, Blank. 1, 18. Kunt

gy slegts de aap van eenen La Mettrie, de echo van

eenen Bolingbroke worden? Leev. 3, 349.
— Iema?id voor den aap houden, hem voor den

gek houden , den gek met hem steken.

— Jap, als plat schimpwoord in het algemeen,
vooral in de kinderwereld. || Aap van een jongen!

Aap van een meid! Die beroerde aap!
— Hij is er zoo mal mede als een aap met zijn

jongen, bespottelijk mal.
— Hij dient daar als een aap in de porseleinkast

,

hij zal daar, of in die betrekking , veel goeds bederven

.

— Hij haspelt er mede als een aap in een lint-

winkel ( of garcnwinkel) , springt er op de kluchtigstc

wijze mede om, en stuurt alles in de war.
J|
Hy .

.

haspelt met de zeven perioden, als een aap in een

lintwinkel, Leev. 6, 71.

— Hij is een ezel onder de apen , te bot en te

onnoozel om tegen die listige of geestige lieden opge-

wassen te zijn. || Menschen . . ., die in een geestigh

gezelschap ... als een ezel onder de apen gherekent . .

.

werden, dis brune, Bank. 2, 286 (verg. het plaatje

bij cats 1 , 250).— Hij heeft (of houdt) den aap in de mouw,
verbergt zijne streken, zijne slinksche oogmerken.
Daar kwam (of keek) de aap uit de mouw, toen

kwam zijne eigenlijke bedoeling aan den dag. De zegs-

wijze is afgeleid van de kabaaien met wijde mouwen,
waarin de aajvjes zich bij hun grappenmaken verscho-

len, en waaruit zij wel eens onverwachts te voorschijn

sprongen, om te krabbelen of ander kwaad te doen.

als ik uw staatspartijen . .

.

Hoor over 't recht belang van Vorst en Natie stnjen , —
Terwijl volstrekt noch Ik, noch Aap kijkt uit de mouw.

DE GÉNESTET, L. d. E. 79.

— Jap ! wat heb je mooie jongen ! woorden aan
iemand in den mond gelegd, die tegenover een per-

soon, voor wien hij bevreesd is en wien hij in zijn

hart verfoeit, van den nood eene deugd maakt, door

hem te vleien, ten einde hem daardoor in een goed
humeur te brengen. Ontleend aan Reinaert 2, 6559

— Spreekw. Al draagt een aap een gouden ring

,

Hei is en blijft een leelijk ding, fraaie kleederen en
sieraden kunnen een leelijk mensch niet bevallig ma-
ken, of: pracht en praal verheffen niemand tot den
beschaafden stand.

— Als apen hooge klimmen willen , Dan ziet men
eerst hun naakte billen ( cats 1 , 608 ) , wie te groote

dingen onderneemt, maakt zich belachelijk, of: wie
zich ver boven zijn stand zoekt te verheffen , verraadt

toch licht door onbeschaafde manieren zijne geringe

afkomst.

— Een aap uit al te groote min Die perst zijn

jong de lenden in , van ouders gezegd , die hunne
kinderen door onverstandige liefde bederven.
— Wat van apen komt, wil luizen, een mensch

verloochent niet licht de slechte hoedanigheden, hem
door zijne afkomst aangeboren.

2) Oneigenlijk, in verschillende toepassingen.

a) In gemeenzamen stijl. Eene opgespaarde en weg-
gelegde geldsom, een zorgvuldig bewaarde schat. De
benaming schijnt hieruit te verklaren , dat men vroe-

ger wel eens steenen beeldjes in den vorm van apen

bezigde, om er geld in weg te bergen, gelijk men

nog b. v. de steenen varkens voor spaarpotten kent.

De aap werd aldus de naam van den spaarpol , en

,

bij overdracht, van den inhoud daarvan, de spaar-

penningen , het opgespaarde geld. Ook het fr. magol
vereenigt de drie beteekenissen. Eigenlijk eene soort

van aap, wordt het ook van allerlei koddige en

snaaksche porseleinen of steenen beeldjes gezegd, en

overdrachtelijk voor opgespaard en weggelegd geld

genomen: iets dat hier te eerder geschieden kon om
de woordspeling, die voor de hand lag, met het oud-

fransche magaut , mlat. magaldiis , d. i. een zak,

bedel- of geldzak (roqvjef. 2, 108, uu cange 4,

174.). || Zij heeft den ganschen aap van hare gierige

nicht geërfd. Hij heeft een mooien aap uit de Oost

medegebracht. Den aap beet hebben. Pas op den aap,

op hel geld. De aap is gevlogen, is gelicht, is te

zoek, is gestolen. — lek heb den aep in den arm,
coster, T. v. d. Sch. 5. Kom, willen wy den aep

deylen (het buitgemaakte geld), paffenrode 181.

Toen het ouwe Fatsoen ... en Bregt . . . sliepen

,

hadden zy den aap geligt; en daar was, zeit Zanne,

wel twee derde van haar capitaal en al hare juwelen

in, Burg. 652.

'k Riep, mannen, zijt ghy daer, en komt ghy om den aep?
Komt liever flus eens weer, wy zijn noch niet in slaep.

HUYGENS 8, 87.

Hy spaarde lang den aap , en deé de kist niet open ;

Maar wou 'er voor een koei en jonge veerzen koopen.
rotgans, Poè'zy n76.

b) In de teekenkunst, het landmeten enz. Werk-
tuig om eene teekening op eene andere schaal over

te brengen, grooter of kleiner na te teekenen; door-

gaans Teekenaap of Pantograaf geheeten , en aldus ge-

noemd om het nabootsen , waartoe het werktuig dient.

c) Scheepsterm. Verouderde benaming van het

Stormbezaanstagzeil , ook Stormaap geheeten. Zie op

die beide woorden.

Afl. Aapachtig, Aperij, Apin.

Saiiienst. Apenbakhuis , -bakkes, -bek, -gapen,

-gezicht, -kool, -kop, -kuur, -liefde, -rok, -snoet,

-spel, -streek, -tuin, enz. Brulaap, half-, kermis-,

knaag-, tangarm-, rol-, slank-, slinger-, storm-, teeken-,

verklein-, wol-, zijdeaap, enz.

Samenst. afl. Naapen.

AAPACHTIG (adpachtig), buw. en bijw.;

-achiiger, -achtigst. Van Aap met het achterv. -achtig.

I ) Bnw. Naar eeu aap , of naar een lichaamsdeel

of handeling van een aap, gelijkende. || Een leelijk,

aapachtig kind. Een aapachtig gezicht. Bespottelijke,

aapachtige manieren.

II) ltij-.\. (van wijze). Als een aap. || Hij heeft

zich aapachtig aangesteld.

Afl. Aapachtigheid.

AAPJE , znw. onz., mv. -jet. Verkleinw. van Aap.

1 ) Eigenlijk. Kleine of jonge aap. || Hij had op

de kermis twee aardige aapjes zien dansen. Een aapje

op een stokje.

2) Oneigenlijk.

a ) Schimpwoord , op kinderen toegepast , hetzij om-
dat ze er leelijk of kluchtig uitzien, hetzij omdat ze

volwassen lieden nadoen ; doch meestal in goedhartige

scherts, soms zelfs als spottende liefkoozing. || Kom
hier, mijn aapje! Je bent toch een aardig aapje!

Maar vader zei: Wijf, wees niet mal!
Het is een leelijk aapjen!

beets, N. Grti. 105.

Een hatelyk knaapjen,
Een kittelig aapjen ,

Uat spot niet het liefste , dat grijnst en grimast.

DE GÉNESTET , E. Ged. 274.

b) Schertsende verkorting voor Apenkuur of Apen-

streek, dus zooveel als Dwaze kuur.zotternij. In dezen
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zin uitsluitend in het m?., en alleen in de gemeen-

zame spreektaal. || Hij maakt aapjes. Dat zijn maar

aapjes, weil.

Afl. en saiiienst. AapjesacAtig (nagenueg het-

zelfde als Aapachtit) : zie ald. ) ; Aapjessnuif.

AAPJESSNUIF , zmv. vr., zonder mv., als

eenig in hare soort. Uit Aapje en Snuif. Zekere

sterke snuif met veel nieskruid , die tegen zinkings en

verstoppingen in 't hoofd placht gebruikt te worden.

Voor de deur of op het uithangbord van een tabaks-

verkooper prijkte gewoonlijk een aap. Vermoedelijk

had de winkel , waar deze snuif het eerst of uitslui-

tend verkocht werd, een bijzonder kleinen aap, en

werd daarom in de wandeling het Aapje genoemd.

De snuif uit het Aapje kreeg dan van zelf den naam

van Aapjessnuif. || Om eenige pakjes aapjessnuif en

kruiden tegen de kiespijn aan den man te brengen,

fokke, Vers. W. 2, 3. Gij hebt aapjessnuif gesno-

ven, kinker, Beoord. XXI.
•AAPSHANDS. Verbastering van aaïsch-

hands. Zie ald.

-AAR , achtervoegsel , waarmede m. znw. gevormd

worden (alleen boezelaar, voor de stof waarvan men
boezelaars (inanl. ) maakt, wordt als stofnaam onz.

genomen). De met -aar gevormde naamwoorden heb-

hen in 't mv. -aars en -aren.

1) -aar is een latere en versterkte vorm van -er;

goth. , -areis, ohd. -ari en -dri , mhd. -tere, osaks.

•eri , ags. -ere, eng. -er, onrd. -ari, deensch -eer

en -er, zw. -are, ofri. -ere; onl. -ere, in louferis

(venetici, Ps. 57, 6), anfingere (susceptor, Ps. 58,

17), hulpere (adjutor, Ps. 61, 7; 69, 6; 70, 7;

71, 12), bescirmere (protector, Ps. 70, 3), uuittnt-

dragere (legislator, Gl. Zips.); mnl. -ere, -er, -re.

De e in -ere en -er ontstond uit a door invloed van

den volgenden i-klank in -areis en -ari.

De identiteit van -aar en -er blijkt uit mnl. wisse-

lere ( w isselaar ) , dienre (dienaar), leerre (leeraar),

minre (minnaar), sonder (zondaar); uit bedeler,

beuckeler , haseler , kerseier (kerseboom), wandeler enz.

bij plant, en kil. Daar verreweg de meeste woorden

op -aar — met uitzondering alleen van dienaar,

leeraar , minnaar , overwinnaar en zondaar— vóór het

achterv. eene toonlooze e hebben , is het duidelijk

,

dat een streven naar welluidendheid, door het vermij-

den van twee opeenvolgende toonlooze lettergrepen

,

en het sterker scheiden der beide vloeibare letters, als

de oorzaak der versterking van -er tot -aar moet be-

schouwd worden. Uit de onl. vormen op -ere blijkt

,

dat de a reeds zeer vroeg in e is overgegaan, zoodat

de a in ons hedeudaagsche -aar, ofschoon aan eene

oorspronkelijke a in -areis en -ari beantwoordende,

toch niet oorspronkelijk is; verg. A, letter, 15.

2 ) De grondwoorden , waarvan de meeste afleidsels

op -aar zijn gevormd, zijn stammen van ww. op -el,

-en en -er; b. v. bedelaar, handelaar, evenaar, re-

denaar, bewonderaar, lasteraar, van bedelen, han-

delen, evenen, redenen (bij kil.), bewonderen,
lasteren; in welke soort van woorden de overgang

van -er tot -aar het eerst schijnt plaats gehad te

hebben. Van ww. zijn insgelijks gevormd; dienaar,

naast diender , van dienen ; leeraar , minnaar en

overwinnaar, van leeren, minnen en overwinnen.

De overige met -aar zijn gevormd van znw. op -el

en -en , als beukelaar (van bokel, bochel), boche-

laar, boezelaar (van boezel), lepelaar; appelaar, ha-

zelaar, van hazel(nool); Axelaar, Brusselaar; —
leugenaar , molenaar, iolletiaar (van mnl. tolne , tol),

wagenaar; Antwerpenaar , Leidenaar, Zutfenaar* —
zondaar komt van zonde.

Alleen martelaar , dat wclluidcndheidshalve voor mar-

teraar staat, ohd. martirdre , mhd. marterare , mar-

terer , nhd. miirterer, mdrtgrer, is gevormd van een

znw. op -er. Martelaar , marteraar namelijk is geene

afleiding van martelen, marleren (de beteekenis we-

derspreekt dit duidelijk genoeg), maar van het znw.

marter, ohd. martara , marlira , mhd. en nhd. marter

,

dat aan gr. finni i cuuv (bloedgetuigenis) ontleend was
,

en waaruit — onafhankelijk van marteraar (marty-

rium paticus) — ook het ww. marleren, martelen

( martyrio allicere) ontstond. Zie verder bij Marte-
laar en Martelen.

3) Daar de meeste stammen, waarachter -er in

-aar overgiüg, op -el en -en eindigen, was het niet

iiiclt dan natuurlijk, dat men het bestaan van twee

andere achtervoegsels, -laar en -naar, onderstelde, en

— naar analogie van bedelaar, evenaar -- woorden

vormde , waarin de l en n etymologisch niet wettig

zijn, als: kerselaar
,
perelaar , pruimelaar, rozelaar,

beeldenaar, geweldenaar, hoevenaar , kluizenaar,

schuldenaar, weduwnaar, enz. Evenzoo, naar het

voorbeeld van Leidenaar en Zutfenaar , ook Hagenaar,

Utrechtenaar, Eggptenaar. — Toovenaar staat wel-

luidendheidshalve voor het verouderde tooveraar (hd.

zaubercr); zoo ook moordenaar voor moorderaar (eng.

murderer) , blijkens mnl. mordren , eng. to murder.

4) De woorden met -aar, die van ww. gevormd

zijn , beteekenen

:

a) In den regel een manlijken persoon, die gewoon

is de werking , door het grondwoord uitgedrukt , te

verrichten,^ bedelaars, dienaars, lasteraars, metse-

laars, teekenaars, zijn mannen, die bedelen, dienen,

lasleren, metselen, teekenen.

b) Soms werktuigen; als doezelaar, makelaar, dik

stuk hout, dat de dakspanten makelt, il. i. samen-

houdt en verbindt; rammelaar , rammelend speeltuig

voor kleine kindereu.

c) Soms dieren; als duikelaar, rammelaar (man-

netjeskonijn).

B) De woorden, met -aar, -laar en -naar, van

znw. gevormd, zijn meest (a) persoonsnamen, som-

tijds (b) zaaknamen.

a) De beteekenis der persoonsnamen verschilt naar

gelang van het stamwoord , dat öf ( u ) de naam eener

woonplaats, óf (ji) iets anders is.

a ) De woorden , van de namen van woonplaatsen

(landen, steden, dorpen enz.) gevormd, geven de

bewoners dier plaatsen te kennen, of wel de personen

die van daar afkomstig zijn , als Eggptenaar, Leidenaar,

Hagenaar enz. Van gemecne znw. afgeleid, beteeke-

nen zij alleen de bewoners, ais hoevenaar, kluizenaar,

veldenaar enz.

tl) Van znw. met andere beteekenissen stammen

benamingen af van manl. personen , die het door het

grondwoord genoemde als eigenschap bezitten , het

verrichten of er zich mede bezighouden ; als bochelaar

,

bultenaar, geweldenaar , leugenaar , martelaar (het

martgrium ondergaande), molenaar, tollenaar, wage-

naar, zondaar. — Lepelaar, de naam van een vogel

met een lepel (vormigen bek), komt in vorm en be-

teekenis met de hier bedoelde woorden overeen.

b) Zaaknamen, t. w.

tt) Namen van hoornen, gevormd van den naam

van hetgeen zij voortbrengen, als appelaar, kerse-

laar, perelaar enz., die echter, behalve hazelaar en

rozelaar, in Noord-Nederland verouderd, althans wei-

ui- meer in gebruik zijn.

,,') De woorden beukelaar, bij PLANT, en KIL. bo-

keler , schild met een bokel of bochel en eene punt

in het midden; en boezelaar, van boezel, dat het-

zelfde beteekent.

taiini. Bakelaar en kandelaar zijn slechts schijn-

baar met -aar of -laar gevormd. Het eerste woord is

lat. baccae lauri, laurierbessen ; het andere lat. candela-
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braai , fr. candelaire. — In Hongaar hehoort de uit-

gang tot den naam zelf, waarnaar het land Hongarijt
genoemd is.

— Over de van -aar afgeleide vrouwelijke achter-
voegsels • aarster en -ares , zie ald.

AAR, eigen znw., vr., in 't mv. niet in gebruik.
Ohd. Ara ( graff 1, 431); nhd. Aar. Naam van
een aantal rivieren in Duitschland en Zwitserland, en
van een Nederlandsen riviertje in Rijnland , dat tus-

scheu Oudshoorn en Aarlanderveen uit den Rijn vloeit,

gedeeltelijk de Korte Aar, de Kromme Aar en de
Oude Aar genoemd wordt, en zich onder Nieuwveen
in de ürecht ontlast. De gemeenten Aarlanderveen en
Ter Aar — met de beide deelen van deze laatste

,

Langeraar en Korteraar, alsmede de biiurschap Aar-
dam — ontkenen daaraan haren naam.
AAR, znw. vr., mv. aren; ook air en voorheen

agr geschreven; verkl. aartje, mv. -tjes. Goth. atts

(schulze 7); onrd. zw. en deensch ax; ohd. ahir,
ehir, eher (graff 1, 134); mhd. e/ier (ben. 1,
411); nhd. ahre; ags. iiher , lih/ier, ear (ettm. 17);
eng. ear. Uit goth. aks, gen. ahsis, en onrd. ar,
gen. axis, blijkt, dat de r in het woord niet oor-
spronkelijk is, maar uit den sisklank ontstaan, even-
als in maren, verloren, vroor, van utezen , verliezen,
vriezen. Vervolgens letren de vormen in de verwante
talen, dat aar, evenals ags. en eng. ear, een keel-

klank heeft uitgestooten , die ook in hd. ahre nog
slechts voor het oog, maar niet meer in de uitspraak
aanwezig is. De wortel was derhalve a/i

( spits ) , waaraan
gr. ak, lat. «e beantwoordt: verg. gr. a*ij , öx/ii;,lat.

acas , acies. De aar draagt dus haren naam van het
spitse of stekelige, waaraan zij kenbaar is.

1 ) Het bovenste gedeelte der halmen van gras- en
in het bijzonder van graangewassen, waarin de bloe-
sems en zaadkorrels zich bevinden.

|| Rijpe, volle,

welige, gele, goudgele, goudeu , ledige, schrale, dorre
aren. Het graan in de aren. — Eerst het kruyt, daer
na de aire, daer na het volle koorn in de aire,

Mare. 4, 28.

Dan buight de zwangere aer het hooft op haeren halm.
vondel 10, 65.

Triomf' ])e vloed krimpt weg! 't Moeras teelt nikkende aren!

STARING 3, 40.

Vriendlijk zonlicht straalde

Mild op halm en aar. 4 , 70.

Het rijpend koren zwol in de aren.

TOLLENS, 9, 108.

— Veelal worden ook de graankorrels onder de aar

begrepen : Aren lezen , de op het land achtergebleven
aren opzamelen. || Sijne discipelen . . . begonden airen
te plucken ende te eten, Matth. 12, 1.

Bij de airen, na den oogst, verbleven onder 't kaf.

V. LBNNEr, Poi't. 7, 188.

O vnichtbre graangodin, gekroond met gulden airen'

BILD. 4, 27fi.

Zomer strengelt gulden airen
Door zijn kronkelende llairen. H, H8.

2) In de kruidkunde. Blocmspil met vele ongesteelde

of koitgesteelde bloemen bezet.
[| Eene enkelvoudige

aar, eeue ongetakte. De aar van dit gewas is samen-
gesteld

, getakt.

— Aar/je, eene der afzonderlijke aren aan eene

samengestelde aar.

Samenst. Brandaar , korenaar.

AAR, znw. m., mv. aren. Mnl. aer; goth. ara
(SCHULZE 28); ohd. aro (graff 1, 432); mhd ar

(een. 1, 48); nhd. aar; onrd. ari en örn (jons-
son , 2fi , 769). De laatste vorm, örn, ags. earn
(ettm. 31), deensch en zw. örn, gr. oor-i;, komt
overeen met de mnl. bijvormen aern en aren, waar-

uit het hedendaagsche arend is ontstaan , en op weLke

de vorm der zwakke deel. (goth. arins , ohd. arin)

zeker van invloed geweest is. De vergelijking van
oQv-tt; met OQ-vxtfii , bewegen, maakt het waarschijn-

lijk , dat aar op de vlugge beweging ziet , die aan
de vogels , inzonderheid aan den arend eigen is ; en

dat skr. ar of r' , gaan ( bopp 55), als de wortel van

ons woord is te beschouwen. Uit de nhd. en ohd. sa-

menstellingen alk-ar, kauw, is-aro , purpervogel

,

chranoh-ari , soort van havik, mus-aro , muisvogel

,

blijkt , dat aar de algemeene bcteekenis van vogel of

ten minste van roofvogel gehad heeft en later uitslui-

tend tot den arend beperkt is; evenals opik' in 't

algemeen vogel, maar in 't bijzonder koen beteekent.

Aar, in 't Mnl. nog zeer gewoon (zie Mnl. Wdb.
op Aer), is thans verouderd en alleen nog in gebruik

in de samenstelling Adelaar (edele aar) en als grond-

woord van Arend (zie ald.). A. bijns bezigde het nog
in een harer Refereinen : „ Ghelijck den ouden aer u

jeught renoveert" (3, 80), waar zij op Fs. 103, 5

zinspeelt en dus een arend bedoelt.
AAAR

,
gewone samentrekking vau ader. Zie ald.

AAR, samentrekking van ander, voorheen zeer

gewoon, vooral in de 17 de eeuw; thans nog alleen in

gewestelijke spraak en in volksliedjes bekend, maar in

de samengestelde woorden elkaar en malkaar , voor

elkander en malkander, nog altijd in de spreektaal

gebruikelijk en zelfs zóó algemeen, dat die heide woor-

den veelal — en te recht — zonder het samentrek-

kingstceken worden geschreven. Zie verder bij Ander.

-AARD, achtervoegsel ter vonning van manlijke

persoonsnamen, ook, in verzwakten bijvorm, -erd

luidende. De daarmede gevormde naamwoorden hebben

meestal in 't mv. -aards; alleen .Spanjaard heeft ge-

woonlijk Spanjaarden.

Etyni. Ten onrechte wordt -aard door velen met

het znw. aard gelijkgesteld, door anderen als eene

versterking van het achterv. -er beschouwd: beide aflei-

dingen worden deels door de vorming, deels door de

beteekenis der woorden op -aard wedersproken. De
geschiedenis leert ontwijfelbaar, dat die woorden oor-

spronkelijk samenstellingen zijn,, en wel met het bnw.

hard, als znw. gebruikt, goth. hardus , ags. heard
,

osaks. hard, ofriesch herd , hoogd. hart. Zie Hard.
De oude beteekenis van hard was sterk (verg. gr.

xcioroc, y.Qaxoi;), vooral bekend in het mnl. harde,

zeer (gr. xaorct), en nog blijkbaar in ons hardwer-
ken, hard loopen, hard draven enz. De met hard
samengestelde woorden beteekenen dus: sterk als dat-

gene , of ten aanzien van datgene wat door het stam-

woord wordt uitgedrukt, b. v. Beranhard , Everhard
,

Wolfhard, sterk als een beer, ever, wolf; Ecgehard

,

Gêrhard , lleginhurd , Snelhard , sterk met het zwaard
,

met de speer , sterk in raad of list , in vlugheid , enz.

— De samenstelling met hard werd in de eerste plaats

aangewend ter vorming van eigen persoonsnamen , die

mlat. op -hardus, ohd. op -hart, mnl. op -hart, -art

of -aert , thans op -ard , -erd, of -ert uitgaan. Zoo

b. v. Athelhardus, Bernliardus , Eberhardus , Folc-

hardus , Megtnhardus , Reginhardus , ohd. Athelhart

,

Beranhart , Eberharl , Eolchart , Meyinhart , Hegin-

hart , mul. Adelaert , Bernaert , Everaerl , Volcaert

,

Meinaeri, Jleinaerl , thans Allard , Bernard, Evert,

l'ulkert , Meinderl, lleindert, enz., welke laatste eigen-

lijk met d behoorden gespeld te worden. Inliet Nederl.

veranderde de ouvolkomene u van hard door den invloed

der volgende r in de heldere a (zie A, letter, 7), en

verstomde de h , evenals in Willem, Machteld, voor

Wilhelm , Macht kilde , in deelachtig , Kaarachtig , voor

deelhaftig , waarhaftig , enz.

— In de tweede plaats werden met hard gemeene
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persoonsnamen gevormd, meestal door samenstelling

met woorden van ongunstige beteekenis. Zij waren
vooral in 't Mhd. zeer gewoon, als: lügehari

'
, sterk

in het liegen, nagharl , knaaglustig, selpharl , zelf-

zuchtig, slinchart , slokop, vrihart , ongebondene, enz.

In 't Nhd. bestaan nog heden neidhart , nijdigaard,

en faulhart , luiaard.

— Uit de Duitsche talen ging hard in de Rouiaan-

sche over, en werd daar, met de in die talen gewone
verstommiug der /; , ital. -ardo , als bastardo, co-

dardo
,
gagliardo; fr. -ard, ah bdtard , couard

,
gail-

lard, grognard, pendard, richard , enz. Zie diez,
Gramm. 2, 358 vlgg. De ongunstige opvatting, die

ook het Mhd. vertoont, treedt in de Romaansche ta-

len, waar het suffix van vreemden oorsprong was,
bepaald op den voorgrond.
— Uit het Fransch keerde -ard in 't Mnl. terug,

en daardoor werd de verstomming der h en de ver-

lenging der a , de overgang dus van -hard tot -aard,

boven reeds in eigennamen aangewezen , nu te meer
tot regel. De woorden op -aert waren echter in 't

Mnl. nog schaarsch. Nevens de Fransche woorden
goliaert , cockaen', musaert

,
papelaert , viliaerl , enz.

vindt men, op gelijke wijze gevormd, de Nederl.

woorden behagelaert, bollaert, dullaert
,

galgaert

,

gapaert
, grijsaert

( grijskop ) , clappaert , leckaert

,

loyaert , moyaert , smeekaert , alle in slechten zin,

v»elal met den klemtoon op de laatste syllabe, en

juist door deze beide omstandigheden getuigende, dat

Ie vorming der mnl. woorden op -aert niet vrij was
gebleven van vreemden invloed. Zie Mnl. If'db. op
-aert. Eerst later zijn de woorden op -aard algemee-
ner geworden : zelfs heden echter zijn zij niet talrijk.

Spell. Daar -aard e'e'n is met hard, kan omtrent
de spelling met d geen twijfel bestaan. Het mv. op
en moge, behalve in Spanjaarden, thans in Nederl.

woorden weinig meer in gebruik zijn , het vertoout zich

toch evenzeer in de vreemde woorden bastaarden,
standaarden enz. Ook de mlat. eigennamen A/hel-
hardus, Reginhardus enz. hebben eene d; kil.
kende nog het ww. lugaerden en de znw. luyerdije

,

moyaerdije.

— De znw. op -aard, als oorspronkelijk samenge-
stelde woorden , behouden in zooverre de natuur van
composita, dat zij den stam, evenals in gewone sa-

menstellingen, onveranderd laten, en ook daarbij af-

breken, als grijs-aard, laf-aard, bank-aard, dronk-

aard, gierig-aard; niet grij-zaard, laf-faard , ban-

kaard, dron-kaard
, gieri-gaard. Alleen de onregel-

matig, d. i. van ww. gevormde grijnzaard en veinzaard
kunnen niet anders dan als afleidingen beschouwd

,

gespeld en afgebroken worden.

Beteek. -aard vormt, meerendeels van bnw., die

slechte hoedanigheden uitdrukken , manlijke persoons-

namen , die daardoor eene ongunstige beteekenis heb-
ben: gierigaard, lafaard, luiaard , nijdigaard , snood-
aard , trotschaard , valschaard, woestaard, wreedaard.
Zoo ook bij kil. manckaerd. Zelfs rijkaard, van het

onschuldige rijk, verwekt een ongunstig denkbeeld. Al-

leen grijsaard en kloekaard , eertijds mede schimpwoor-
den , met de beteekenis van grijskop en listig mensch

,

zijn later veredeld. — Leepaerd en plompaerd , bij kil.

vermeld , zijn thans tot leeperd en plomperd verzwakt.
— Van znw. zijn gevormd: dronkaard en bankaard

(onecht kind), het laatste kennelijk naar 't voorbeeld
van het vreemde bastaard. — Aan de vorming van
Spanjaard heeft de vroegere volkshaat aandeel gehad.— Van ww. komen grijnzaard en veinzaard , ins-

gelijks met ongunstige beteekenis. Bij kil. vindt men
nog stinckaerd , welks uitgang thans tot -erd ver-
zwakt is.

Aaiim. 1. Bastaard, fr. bdtard; ponjaard, fr.

poigntrd; standaard, fr. étendard, ital. stendardo

(van lat. extendere , ontplooien), en tabbaard, ofr.

tabard, zijn aan vreemde talen ontleend, en derhalve

niet met het Nederl. achtervoegsel -aard gevormd.
Evenmin Savoyaard, het Fransche Savoyard.

— Drossaard, uit drossaal verbasterd, heeft met
-aard niets te maken.

Aaiim. 2. De woorden op -aardig , als boosaardig

,

goedaardig , kwaadaardig , vuilaardig , zijn samenstel-

lende afleidingen van de uitdrukkingen booze aard,

goede— , kwade— , vuile aard , door middel van het ach-

tervoegsel -ig; staan gelijk met goedhartig , klein-

geestig, rechthoekig , zwaarlijvig, zwartgallig enz., en

hebben dus met het achtervoegsel -aard niets dan

den klank gemeen. Wreedaard en wreedaardig staan

toevallig naast elkander, doch zijn op geheel verschil-

lende wijze gevormd.
= Over -erd, den verzwakten bijvorm van -aard

,

zie -erd.

AARD, znw. m., zonder mv., als benaming eener

hoedanigheid , die eenig is in hare soort , verkl. aardje.

Spell. Aard wordt door sommigen aart gespeld

vooral op het voorbeeld van bild. — doch ten on-

rechte. Niet alleen de afgeleide woorden aarden (naar

iemand), ontaarden, veraarden en aardig, doen in

de gewone beschaafde uitspraak kennelijk de d hooien ,

gelijk ook de mnl. verbogen vorm den aerde luidde,

maar ook de verwante talen (zie straks bij Etvm.) be-

wijzen, dat die letter, en niet de /, met ons taaieigen

in overeenstemming is. Het deensche en zw. art,

waarin de t in strijd is met de dh van onrd. ördh

,

doet niets af; het is geene voortzetting van dit woord

,

maar uit het Hoogd. overgenomen met de beteekenis

,

die bet in deze taal heeft. De schrijfwijzen aart en

aar/tg ontstonden waarschijnlijk eerst door verwarring

van aard met mnl. aerte , aert, art, lat. ars (artis),

fr. art, kunst; later deden hd. art. artig hun invloed

gelden. Verg. bij Aardig. Bij vroegere dichters vindt

men aard wel eens met het afkappingsteeken geschre-

ven (aard'), hetgeen bewijst dat zij het verwarden

met aard voor aarde , dat echter een geheel ander

woord is. Even onjuist schreef kil. zelfs aerde , dat

de oude verbogen vorm des woords was, maar in den
ïsten nv. onbestaanbaar.

Geslacht. Aard wordt thans uitsluitend manl. ge-

bezigd , en reeds mnl. was dit gewoonlijk het geval

,

ofschoon het ook vr. voorkomt, o. a. veelal bij dirc
POTTER. Ook mhd. loopen der art en diu art door-

een (BEN. 1, 50 b). In 't, Hoogd. is art thans als

vr. erkend. In onze hedendaagsche taal heeft het vr.

geslacht slechts een enkel spoor achtergelaten in de

zegswijze uiteraard (zie straks, bet. 2).

Etym. en Ilist. — 1. Tot juist verstand der afleiding

van aard houde men in het oog , dat de beteekenis

van geaardheid , wezen, natuur, niet de oorspron-

kelijke is, maar zich uit de vroegere, die van grond,

heeft ontwikkeld. Grimm beschouwde aard (solum)

en aard
(
genus ) als twee verschillende woorden , en

stelde daarom van het laatste eene andere afleiding

voor; doch dit gevoelen is te recht door diëten -

bach, muller en anderen bestreden. Het wordt blijk-

baar weersproken door 't Mul., waarin men de bete-

kenissen van het tweede van zelf uit die van het eerste

ziet voortvloeien, en afdoende wederlegd door de ver-

gelijking van mnl. gront , dat volkomen dezelfde over-

gangen van beteekenis vertoont, en bepaaldelijk ook

voor inborst, karakter genomen werd. Verg. Mnl.

Wdb. 1, 119.

2. De oorspronkelijke beteekenis van aard is ploe-

ging , waaruit onmiddellijk die van ploegland, bouw-

land, bebouwde grond ontsproot. Ohd. art, ploeging

(OKAPI 1, 403); mhd. art, bebouwd land (BEN. 1,
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50); nhd. art, vanwaar artbar en arlacker, artfeld

,

art/and (gbimm, D. IVtb. 1, 573); ags. eard, be-

bouwd laad, woonplaats (ettm. 29); osaks. ard,

woonplaats (sCKMELLER 8); onrd. örd/t (gen. ardhar)

,

ploegiug en ploegland (jonsson 768). Het woord

had zijn grond in ar, den stam van mul. aren, bij

kil. aeren, ploegen, ohd. aran (GRAF* 1, 4(12),

lat. ar-are
, gr. dp-óoi, alsmede van de afgeleide vor-

men: goth. arjan (schulze 29), ohd. erran (graff
1, 403), mhd. eren, ern (jien. 1, 49), ags. crjan

(ettm. 29), onrd. erja (jonsson 114), ofri. era

(ricutu. 710), mnl. (en nog bij plant, en KIL.)

erien, ere?i, die alle ploegen beteekenen , en waarin

de e door den invloed der volgende i of j uit de a

van den stam ontstaan is. Aard is gevormd door aan-

hechting van het achterv. d , op gelijke wijze als naad
en zaad van naaien, zaaien (oorspr. na-jen, za-jen),

gloed, vloed van gloeien, vloeien, deugd van deu-

gen, enz.

3. De oude beteekenis van ploeg- of bouwland was

niet alleen nog in 't Mnl. gewoon, ook in de sa-

menst. aerlgatlc, aertgraclit, aertlant, aertwinre

(zie Mnl. H
r
db.), maar is zelfs nog heden in de Kem-

pen en andere streken van Vlaamsch-Belgie in dage-

lijksch gebruik ( VI. Idiot. 5 vlg.). Vondel bezigt

nog korenaard voor korenland:

Om wien een wijurijck land en vruehtbael' korenaerd',

Doorploeght mot yzer scherp, oneynd'lijck teelt en baert.

1 , 3511.

4. De nauwe verwantschap der begrippen land be-

bouwen en land bewonen — in lat. colere , ohd. ar-

tön, onrd. b/ia en bgggja zijn beide vercenigd
;
goth.

bauan, ohd. b/tan, zw. bo , deensch boe, die aan ons

bonwen beantwoorden, beteekenen wonen — verklaart,

hoe aard ook de beteekenis van woonplaats , land,

gewest verkreeg, die vervolgens tot die van land, bo-

dem, grond iu 't algemeen uitgebreid werd. In Vlaan-

deren is aard de gewone benaming van eene markt

,

aan of bij eene rivier of een kanaal gelegen, en dus

eigenlijk de vaste grond of wal, waar de marktschc-

pen aanleggen en lossen , en waar markt gehouden

wordt; de korenaard, korenmarkt, enz. Verg. Mnl.

Wdb. 1, 118.

5. Aan den anderen kant ontwikkelde zich uit de

beteekenis van bouwland, grond even geleidelijk de

thans gewone overdrachtelijke opvatting van geaard-

heid, wezen, natuur. Aan den grond, waaruit zij

ontsproot, ontleent de plant haren bijzonderen aard.

Grond en herkomst, geslacht, soort
,
geaardheid zijn

dus verwante begrippen: uit het eerste vloeien de vol-

gende natuurlijk voort. In 't Mnl. staat, iu deze

figuurlijke toepassing, de beteekenis van afkomst , ge-

slacht op den voorgrond („van edelen aerde , van goe-

den aerde" enz.); daarnevens vertoont zich onmid-

dellijk de destijds reeds even gewone, thans uitsluitend

gebruikelijke opvatting, t. w. die van geaardheid
,

natuur, wezen, inborst, karakter van levende wezens

,

of van hoedanigheid, eigenschap van onbezielde voor-

werpen.

G. Uit de afleiding vloeit voort, dat aard in de

eerste plaats moet gebezigd zijn van planten , en ver-

volgens van dieren en menschen , die huns gelijken

voortbreugen en daarin hunuen aard voortplanten. La-

ter is het ook toepasselijk geworden op zaken, inzon-

derheid op dezulke, die door de omstandigheden ver-

oorzaakt worden of een bepaald doel hebben. Die om-
standigheden of die bestctnming, die de oorzaken zijn

van haar bestaan , en tevens haren aard of haar we-

zen bepalen , maken dan als 't ware den grond of bo-

dem (den aard) uit, waaruit zij ontsproten zijn.

'liedend, bet. De hoedanigheid, die een levend

wezen, een onbezield voorwerp of iets onstoffelijks,

aan zijnen oorsprong te danken heeft; het geheel der

aangeboren of inhaereute eigenschappen ; het wezen

,

de natuur, de gesteldheid.

1) Van planten en dieren. Wezen, natuur, natuur-
lijke eigenschappen. || Het ligt in den aard dier plant,

dat zij slechts kort bloeit. De aard van dit dier brengt
dit mede. Een ezel is traag van aard. Zijnen aard behou-
den, verliezen. — Vruchtbaer geboomte, dragende
vrucht na sijnen aert, Gen. 1, 11. De aerde bracht

voort grasscheutkens , kruyt zaet zaeijende na sijnen

aert, ende vruchtdragende geboomte, welckes zaet daer

in was, na sijnen aert, 1, 12. De aerde brenge le-

vendige zielen voort, na haren aert, vee ende kruy-

pende ende wilt gedierte , . . . na sijnen aert , 1 , 24.

Als gy der kruiden aert en krachten wilt ontleden.
ANTONIDES J , 22].

Gelijk der vooglen vorst door eigen aart gedreven
En d' aandrang der natuur.

DA COSTA 1 , 409.

— Spreekw. De wolf ruit wel van baard, Maar
niet van aard.

— Zegsw. Uit den (of zijnen) aard slaan, zijnen

aard gedeeltelijk verliezen ; andere hoedanigheden aan-

nemen , dan de aard medebrengt. || De Zeeuwsche aard-

appelen slaan op dezen grond geheel uit den aard.

— Deze zegswijze wordt ook op menschen toege-

past, ten aanzien van hunne zedelijke hoedanigheden,

wanneer deze beschouwd worden als kenmerken van

hun geslacht. || Hij slaat uit den aard, en is even

verkwistend als zijn vader spaarzaam was.

— Spreekw. Bastaarden slaan altijd uil denaard.
— Syn. Zie Natuur.
2) Van personen; altijd ziende op de gesteldheid

der ziel, niet op die van het lichaam. Het ingescha-

pen innerlijk wezen, de natuur, de inborst, het ka-

rakter. [| Den aert, die men in de wieghe toont,

schiet noch met de grijze hayren ivyt, de brune,
Bank. 2, 224. Gy, myn vriend , kent myn hart,

kent myn aart, myne dcnkwyze, Leev. 8, 37. Gy
zult voor alle myne kinderen zorgen , allen leiden

,

bestieren, elk naar zyncn aart leeren, 6, 33. Liefde,

vriendschap , achting , overeenstemming van aart , 2

,

191. De vadzigheid van raynen aart, 2, 81. De vuu-

rige drift — , de opvliegendheid van uwen aart, 4,

71; 8, 227.

Zoo is mijn aard, zoo is mijn leer.

tollens 5 , 4ó.

Uw tael draegt van uw aert onloochenbare blyken.
willems, Nalat. 45.

— Veelal in de uitdrukking van aard, vergezeld

van een bnw., te kennen gevende dat iemand die ei-

genschap van nature bezit , als eene ingeschapen hoe-

danigheid. || Driftig, oploopend, ligtgeraakt ben ik

van aart, Leev. 3, 49. Al te zoet van aart, Burg. 82.

Zoo zacht als fier van aard', helmers, Holl. N. 15.

Stug van aart, bild. 2, 429. Preutsch — ,
goedhar-

tig en vriendelijk — , gezellig van aard , K. Zev. 3 ,

43 ; 4, 194; 5, 335.
— Uit den {zijnen, haren) aard, van nature,

door de ingeschapen hoedanigheid.
|

Is de mensch

uit den aard tot het goede of tot het kwade geneigd? —
Myn broeder . . . was uit zynen aart afkeerig van

buitenspoorigheden , Leev. 8, 30. Wy (vrouwen)

worden allen, uit onzen aart, door de gevoeligheid

bezield, 7, 53.
— Uiteraard (uil der aard), hetzelfde, doch het

woord als vr. genomen , gelijk voorheen wel placht te

geschieden (zie boven, bij Gesl.). In de gemeenzame

spreektaal wordt de zegswijze vaak in dezen vorm ge-

hoord. || Dat zij het niet helpen kon, indien zij uit-

ter-aard geen gemeen volk kon uitstaan , K. Zev. 1 , 94.
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— Dit ligt M zijnen {mijnen, haren) aard, dit

brengt zijn karakter zoo mede. || De beschuldigin-
gen .. . voor zoete koek op te Deinen , dat lag geheel
niet in zijn aard, K. Zev. 4, 153.— Een aardje hellen ( van iemand of iets ) , er
zoo wat o» lijken, er min of meer naar aarden.

Se hebben in beleeftliert sulckeu aertjen vau de grauwe
[munuicken.

tOSTER, Ti'Jutri* 'J5.

Deze uitdrukking is thans verouderd, maar strekt
ter verklaring van de nog gebruikelijke zegswijze:— Een aardje naar zijn vaartje ( vadertje )

,

Vlaamsen een aar(f)ken naar zijn vaarten (VI. Idiot.
5 ) , van een zoon gezegd , die — hetzij ten kwade of
ten goede — naar zijn vader aardt. || Hij houdt van
Wijntje en Trijntje: een aardje naar zijn vaartje'

Daar was een kleine jongen,
Die op zijn vader leek.

Een aartjen naar zijn vaartjen

,

Dat zat er stellig in.

beets, .V. Gal. 104.

— Spreekw-. Lieden van gelijken aard Zijn te za-
nten nel gepaard. — Ongelijken aard Dient niet
gepaard. — Zeg mij met wien dat gij verkeert,
Zoo hel ik uken aard geleerd.— Syn. Zie Karakter.

3) Van zaken. De gezamenlijke hoedanigheden , het
wezen eener zaak uitmakende en haar van andere za-
kiu onderscheidende

; het geheel der eigenschappen

,

die iets juist tot datgene maken wat het is, en zou-
der welke het iets anders zou zijn.

| De waare aart
van den godsdienst, Leev. 2, 237. Den aart uwer ge-
ueegenheid onderzoek ik niet, 3, 359. Naar den aart
der liefde, JVildsch. 3, 161. Deu aard der welspre-
kendheid

, v. d. palm , Red. 1 , 33 , 43. Den waren
aard der ... eigenliefde, 1, 130. Den aard van Da-
vids dichtkundige voortbrengselen, 1, 9. Den aard
der beminnelijke hoedanigheid, die wij thans overwe-
gen, 1, 112. Om de gebeurtenis . . . , in haren aard
en gevolgen , ons . . . voor den geest te brengen , 1 , 140.

den staf ( ran Mtriuur) , wiens tegenstrijdige aart
Het sluirurend ooglid wekt, het wakende oog bezwaart.

BZLD. 2, 310.

Wat digt vermengsel van vermakrn en van spelen

,

Die duizendvoud in aard en niet in doel verschelen!

TOLLE>"S 5 , 14.

— fan dezen (dien, zoodanigen, anderen enz.)
aard, door deze hoedanigheden gekenmerkt. || Wat
meer van dezen aard is, v. d. palm, Red. 1, 41.
Het vertrek geleek op de meeste van dien aard, K.
Zev. 1 , 90. Die pckelzonden waren . . . van dien aard

,

dat zij enz., 3, 221. Iets (niets) van dien aard, iets

zoodanigs, Leev. 1, 148; 3, 309; K. Zev. 2, 251;
4, 156. Gebreken van zulk een aard, v. d. palm,
Red. 1, 130. Geheimen ... van zoodanigen aard,
K. Zev. 3, 221. Van een geheel andren aart, Leev.
2, 270. Ik haat alle vervolging, van welk een aart
ook, 3, 267. Een stuk hout van een' duurzamen
aard, borger, Leerr. 2, 65. Een geval van geheel
vreemden en bijzonderen aard, K. Zev. 4, 109. Ver-
plichting ... van financieelen aard, 5, 213. Drijfveê-
rcu van geheel personeelen aard, 5, 341.

De zucht tot geld is menigmael gepaerd
Met onvoorzigtigheid

; 't zyn dwaesheén van één aerd.

cokikckx, Fabelen 319.

— Zegsw. De aard der zaak, het wezen eener

zaak, als bepaald door de omstandigheden die haar

veroorzaakt hebben. || Dit ligt in den aard der zaak.

Dit volgt uit den aard der zaak. Dit vloeit uit den
aard der zaak voort, is er een noodKendig gevolg van.— Vit den aard der zaak , als een noodwendig
gevolg van het wezen der zaak, of van de omstan-

digheden. || Het is een geheim, dat ik n, uit den
aard der zaak, niet mag inededeelen.— 3'aar den aard, overeenkomstig den aard der
zaak, zooals 't behoort , op eene goede of flinke wijze.

Wilt gy scheren na den aert,
Soo scheer voor eerst een geck sijti baert.

CATS 1 , 044.

— Dat het een aard heeft, gemeenzame uitdruk-
king , die , naar gelaug der omstandigheden , de waarde
heeft van een der versterkende bijwoorden zeer , sterk,
hard, duchtig, terdege enz., en waarin aard dus,
evenals in de vorige zegsw., in de beteekenis van
goede, sterke aard of wijze genomen wordt. Verg.
het zeggen: het is aardig koud, enz. || Ik trok
men stoute schoenen aeu , en klopte je op de deur

,

dat het zoo een aerd had, loosjes, Lijnsl. 4, 193.
Hij . . . ving aan ... op den kachel te trommelen

,

dat het een aard had , K. Zev. 1 , 33.
xvii.u e. Voorheen werd aard ook in andere op-

vattingen gebezigd, die thans verouderd zijn, t. w.:

1) Daar overeenkomst van aard, van oorsprong,
natuur of hoedanigheden, in een aantal personen of
zaken , deze tot ée'ne soort vereenigt

,
gold aard ook

in den zin vtn soort (verg. Mnl. JVdl. 1, 119):
eene beteekenis, die nog in hd. art de gewoue is,

maar bij ons geheel in onbruik geraakt, ofschoon in

de boven behandelde uitdrukkingen van dien aard,
van een anderen aard enz. de zin nagenoeg op het-

zelfde uitkomt.

*t Is nog een aert van troost, ook midden in liet sucliten
Te peinsen op de vreugt , te dencken op geuuchten.

cats 1 , 193.

Een vuur, een heylig vuur, eeu beter aert van brant.

i, 478.

2) Bij hooft vindt men de aart ook gebezigd ter

vertaling van natura, in den zin van de natuur in

't algemeen, als de grond en oorzaak van al het ge-
schapene. || Om 't geen, dat van den aart geweigert
was, door konst t' onderstaan, Tac. 274.

Afl. Aarden, aardig, geaard.
Sanienst. Landaard, leeuwen-, tijgers- of tij-

gren-, wolvenaard , enz.

Samenst. afl. Boosaardig, eigen-, goed-, kwaad-,
Kreedaardig , enz.

AARD, voor aarde. Zie Aarde.
AARDACHTIG, buw.; -achliger , -achtigst.

Van Aarde met het achterv. -achtig. Op aarde ge-
lijkende, naar aarde zweemende; of wel Met aarde
doormengd. || Aardachtige klei.

Afl. Aardachtigheid.

AARDAKER, znw. m., mv. -akers-, verkl.

-akertje, mv. -tjes. Uit Aarde en Aker.

1) Bekende eetbare knolwortel eener plant, die als

onkruid in de bouwlanden voorkomt en slechts bij

uitzondering aangekweekt wordt; ook Aardeikel (hd.
erdeichel) , Aardnoot (hd. erdnusz) of eenvoudig
Xoot , en in de gemeenzame spreektaal , naar den vorm
en de zwarte kleur, ook wel Muisjes met staartjes

genoemd.
|| Geldersche (Kilde), Zeeuwsche (gekweekte)

aardakers. De Geldersche aardakers zijn kleiner, maar
zoeter van smaak dan de Zeeuwsche.

2) Bij uitbreiding. De plant, waarvan de boven-
genoemde knol gedeeltelijk den wortel uitmaakt; La-
thyrus tulerosus L. || De aardaker, die doorgaans
als een schadelijk onkruid wordt beschouwd , wordt
op Overflakkee door de zoogenaamde notenloeren ge-

kweekt.

AARDAMANDEL, znw. vr., mv. -aman-
dels. Uit Aarde en Amandel. Soort vau aardvrucht

,

de eetbare wortelknol van het t ypergras ( üyperus escu-
lentus L.), die een zoeten smaak heeft, eenigszins

naar dien der amandel zweemende.
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AARDANGEL, znw. vr., zonder mv., het

ecu en ander als collectieve stofnaam. Uit Aarde en

Angel. Een onkruid in het akkerland van Zuid- Frank-

rijk en vele andere warme landen , met sterk geste-

kelde zaaddoozen , die het vee lieht iu de pooten ste-

ken , en daarom met angels vergeleken worden ; Tri-

fallus terrestris L.

AARDAPPEL (uitspr. met d), zuw. in., niv.

-appelen en -appels; verkl. -appeltje, niv. -tjes. Uit

Aarde en Appel. Hd. erdapfel(ORliiu, I). H'tb. 3, 745).

Ofschoon de aardappelen, in 1565 voor het eerst

uit Peru naar Europa overgebracht, niet vóór het

midden der 17 de eeuw meer algemeen bekend werden

en in gebruik kwamen, bestond de naam reeds lang

te voren , doch in geheel andere toepassing. Door ohd.

erdaphul (graff I, 174), mhd. erdap/ul (ben. 1,

48), ags. eordhappel (bosw. 104), verstond men
eene soort van meloenen of komkommers (pepo, me-
lopepo, cucumis) , of ook wel de vrucht der mandra-

gora of alruin (mala mandragorae). Kiliaan verklaart

aerd-appel door verckens-brood— cijclaminus , rapum
terrae — en eveuzoo wordt eerdtappel als eene der

benamingen van het verckensbroot (cgclamen, hd. san-

brod) vermeld bij dodon. (590 b), die van solanum
fuberosum nog geen gewag maakt (uitg. 1608).

Wanneer men in aanmerking neemt, dat appel,

evenals lat. malum, eene vrij ruime beteekenis heeft

en als benaming van verschillende ronde voorwerpen
gebezigd wordt, als in pijnappel, rijksappel, appel

van 't zwaard, oogappel enz.; dat aardappel uit dien

hoofde geen ongeschikte naam voor eene meloeusoort

was; eindelijk, dat het woord niet opzettelijk voor onze

hedendaagsche aardappelen uitgedacht , maar, sinds lang

bestaande, er slechts op toegepast is; dan klinkt deze

benaming van een voorwerp , dat zoo weinig van
de natuur van een appel heeft, minder vreemd. De
algeineene bekendheid en het veelvuldig gebruik der

aardappelen verklaart tevens genoegzaam, dat de oor-

spronkelijke beteekenis van het woord later nagenoeg

in vergetelheid is geraakt; hetgeen ook tot de on-
regelmatige uitspraak aar-dappel (voor aard-appel)

aanleiding heeft gegeven.

1 ) Bekende soort van voedzame aardvrucht ; de eet-

bare knol der aardappelplant , die in de noordelijke

landen van ons werelddeel , en vooral in ons vaderland

,

een voornaam bestanddeel van het volksvoedsel uitmaakt.

|| Blanke, blauwe, roode, witte, bonte, vroege, late,

kruimige, melige, glazige, nieuwe, oude, bevroren

aardappelen. Aardappelen telen
, poten, delven, rooien,

schillen., schrappen, koken, braden, bakken enz. De
aardappelen worden in Nederland in talrijke verschei-

denheden of soorten gekweekt.

2) Bij uitbreiding. De plant, waaraan de aardappel

groeit; Solanum iuberosum L. In dezen zin nagenoeg

uitsluitend in het mv. in gebruik; wanneer men eene

enkele plant bedoelt, zegt men doorgaans aardappel-

plant, -stoel of -stronk. \\ De aardappelen bloeien

reeds.

Sainenst. Aardappelakker, -bak, om er A. in te

schillen; -bloesem, -bouw, -dag, waarop men A. eet;

-dief; -drank, uit A. bereid; -eter, iemand die veel

of gaarne A. eet; -handel, -hok, ter bewaring van

A.; -kelder, -kooper, -kop, bestemd om A. te meten;

-kuil, met aarde, stroo enz. gedekt, ter bewaring der

A. tegen de vorst; -land, -loof, -maal, -maal, -mand,
• markt, -mes, om A. te schillen; -moes, -oogst,

-pannekoek , -plant, -poter, -schil, -schip, -schipper,

-schotel, -schrapper, -schrapsel, -schuit, -schuur,

-sla of -salade, -soep, -stoel, -stronk, -stroo, droog

loof van A.; -veld, -veriooper, -voorraad, -vrouw,

die A. verkoopt; -water, om er A. in te koken, of

waarin zij gekookt zjjn ; -weer, gunstig voor den groei

der A.; -zaad, -zak, -zolder, enz.; benevens de straks

volgende woorden.

Ditinaardappel , klei-, zand-, enz.

AARDAPPELBOER , znw. m., mv. -boeren

;

verkl. -boertje, mv. -tjes; vr. -boerin, mv. -boerin-

nen. Uit Aardappel en Boer.

1) Eigenlijk. Boer of landman, die voornamelyk
aardappelen teelt. || De aardappelboeren hebben een

goed jaar gehad.

— Inzonderheid de bepaalde boer, die aan een huis-

gezin de benoodigde aardappelen levert. || Onze aard-

appelboer is gestorven. Kunt ge mij niet een goeden
aardappelboer aan de hand doen ?

2) Oneigenlijk en min juist ook gezegd van een

bedeling, die aardappelen verkoopt; dus voor aard-

appelverkooper in 't algemeen. )| Loop eens naar

den aardappelboer, en vraag of hij al nieuwe aardap-

pels gekregen heeft.

AARDAPPELBRANDEWIJN , znw.

ni., als stofnaam zonder mv. Uit Aardappel en Bran-
dewijn. Min gebruikelijke, doch meer wetenschappelijke

benaming voor Aardappeljenever. Zie dit laatste en

verg. Brandewijn.
AARDAPPELBROOD, znw. onz., mv.

-bivoden; verkl. -broodje, mv. -jes. Uit Aardappel

en Brood. Brood , toebereid en gebakken uit eene pap

van gekookte en fijngestampte aardappelen , met eenig

meel vermengd.

AARDAPPELBUIK, zuw. m. en gemeensl.,

mv. -buiken. Uit Aardappel en Buik.

1) Eigenlijk en maul. Een dikke buik, ziekelijk ge-

zwollen ten gevolge van het overmatig of bijna uit-

sluitend gebruik van aardappelen. || Zijn aardappelbuik

getuigt, dat hij het in ziju jeugd zoo heel breed niet

gehad heeft.

2) Overdrachtelijk en gemeensl., van personen.

a) Iemand met een ziekelijken aardappelbuik. || Iu

de behoeftige klassen vindt men veel aardappelbuikeu.

b) Iemand, die veel van aardappelen houdt. ||
Dat

meisje is eene rechte aardappelbuik.

AARDAPPELDEEG, znw. onz., als stof-

naam zonder mv. Uit Aardappel en Deeg. Deeg van

gekookte en fijngekneusde aardappelen, met zaagsel,

turfmolm of fijngemalen looiersrun vermengd en door-

eengestampt; welk mengsel somtijds gebruikt wordt in

plaats vau houtdeeg, tot het vervaardigen van relief-

versierselen op meubels, lijsten enz. || Versierselen

van aardappeldeeg. Het vormen van lijsten uit aard-

appeldeeg.

AARDAPPELJENEVER , znw. vr., als

stofnaam zonder mv. Uit Aardappel en Jenever.

Geestrijk vocht, uit het zetmeel van aardappelen ge-

brand of gestookt; hetzelfde dat ook Aardappelbran-

dewijn genoemd wordt. || De aardappeljenever wordt

veel tot het bereiden van sommige reukwateren ge-

bezigd.

Aamii. Aardappeljenever is de dagelijksche bena-

ming; aardappelbrandewijn de meer wetenschappelijke

en juiste. De eerste is gegrond op de overeenkomst in

smaak met de eigenlijke jenever, die uit koren gebrand

en op jeneverbessen getrokken wordt.

AARDAPPELKANKER , znw. m., zonder

mv., als eenig in zijne soort. Uit Aardappel en Kan-
ker. Zie Aardappelziekte.
AARDAPPELMEEL, znw. onz., als stof-

naam zonder mv. Uit Aardappel en Meel. Zetmeel

(amylum) van aardappelen, waarvan in de kookkunst

veelvuldig gebruik wordt gemaakt.

AARDAPPELSPEK , znw. onz., als stof-

naam zonder mv. Uit Aardajtpel en Spek. Spek van

een varken, dat hoofdzakelijk met aardappelen gemest

is. || Het is maar aardappelspek.
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AARDAPPELSTIJESEL, znw. vr., als

stofnaam tonder BIT. lit Aardappel en Stijfsel

het geslacht, «ie hij Stijfsel, stijf-el int hel

meel van aardappelen bestaande; aardappelme 1 iu den

vonn vau kluitjes of gruis. |l Do Dnrdapnelstijfscl

wordt voornamelijk gebruikt l"t het p;ip|>cn of op-

maken van nieuwe _ ' ffeu.

AARDAPPELSTROOP, znw. vr .

uaam zonder niv. lit Aardt
uit het zetmeel van aardappelen bereid , lichtbruin

,

en minder zoet dan de suikerstroop of melasse. || Blanke

aardappelstroop. De aardappelstroop wordt voorname-

lijk tot het maken van likeuren gebezigd.

AARDAPPELZIEKTE , znw. vr

Aardappel en Ziekte. Eigenlijk, in 't algemeen (en

in deze bet. met hei mv. -netten), elke ziekte in

het loof en den knol der aardappelplant, hetzij de

Krul of de Schurft of de Kanker; maar in 't bijzon-

der (en in deze bet. zonder mv.) van laatstgei

irczegd , die in onzen tijd zooveel verwoestingen

in de aardappelen heeft aangericht en vooral in de

jaren 1840—1848 in bgna alle landen van Europa

de teelt heeft doen mi-lukken. || De aardappelziekte

(aardappelkanker) is voor Nederland eene ware volks-

ramp geweest.

AARDARTISJOK, znw. vr., mv. -arti-

sjokken. Uit Aarde eu Artisjok. Vroegere benaming

van de aardvrncht , die meer gewoonlijk Aardpeer ge-

noemd wordt ; de eetbare knol van Helianthus tube-

rosus l, ., in smaak met de artisjok overeenkomende

(ciiokel 12). Zie Aardpfer.
AARDBEI (volksnitspr. aarbei), znw. vr.,

mv. -beien; verkl. -beitje , mv. -t/es. Vit Aarde
eu Bei. De, in Holland althans, meest gebruikelijke

benaming van de vrucht, die ook Aardbezie en

Aardbes heet. Verg. Aardbezie.
1 ) Bekende geurige en smakelijke vrucht van de

aardbezieplant. ||
Nieuwe, versche aardbeien. Roode,

oranje en witte aardbeien. Aardbeien telen, kweeken,

plukken. De Boskooper aardbeien zijn zeer gezocht.

Geluckige oude tyen,

Doen d'aerdb,y was soo wellekoom.
vondel 3, '238.

rige aardbei! ü geschilderde meloeni
Hl'TDECOPER, Ged. ld.

Ned'rige aardbei , en kastanje

,

Trotsch op blnderkroon en stand!

spandaw 1 , 110.

2) Bij uitbreiding. De plant zelve, die de aard-

beien oplevert; Fragaria vesca L. In dezen zin na-

genoeg uitsluitend in het mv. in gebruik; voor het

enkelv. zegt men aardbeiplant . || Een bed met aard-

beien. Aardbeien planten , kweeken.

Samentt, Aardbeiblad, -loof, -plant, enz.; aard-

beienbed , -ijs, enz.; Ananasaardbei , bastaard-, bosch-,

duin-, framboosaardbei , enz.

AARDBERGING, znw. vr., mv. -bergingen.

Dit Aarde en Berging. Eigenlijk , in het algemeen , het

bergen van aarde. In het bijzonder! Het toelaten

door de aangelanden , dat bij het uitdiepen eener vaart

of sloot de bagger- of slataarde op den kant hnnner
aangelegen landerijen of weilanden geworpen en alzoo

geborgen worde. II Het proces over de verplichting

tot aardberging is nu eindelijk beslist.

AARDBES. Zie Aardbezie.
AARDBESCHRIJVER, znw. m., mv.

-beschrijvers en -beschrijveren. Uit Aarde en Be-
schrijver. Hd. erdbeschreiber. Hetzelfde als Aardrijks-

beschrijver (zie ald.), doch minder gebroikelijk.

AARDBESCHRIJVING. Zie Aardrijks-
beschrijvino.

AARDBEVING, znw. vr.. mv. -bevingen.

-(Is en Beving. Een woord, reeds in de vroege

oudheid der Germaansche talen hekend, en wijd ver-

breid. Ohd. erdhibunga (i;rait 3, 2H, mhd. ertbi-

bunge ( BEN. 1 . 115); ags. eordhbeofutuj BOSV . lilt I;

ofri. irlhbiv'mge (riciith. 854); zw jmdbafning;
uhd. erdbebung (nevens erdbeben); mnl. ertbevinge.

Beving of schudding vau een gedeelte der aardkorst,
door ondcraardsche vulkanische werkingen veroorzaakt.

hevige, geweldige aardbeving. Iu
1755 is Lissabon door eene aardbeving verwoest —
Daer geschiedde snellick een groote aerdbeevinge, Hand.
16, 26. Daer sullen groote aerdbeevingen weseu ,!><:.

21, 11. Donderslagen ende blicksemen ende aerdtbee-

vinge, Opent. 8, ó. Aardbevingen, uitbarstingen vau

: , kaisii! , Stetrenh. 1 , !

Sameost, ngsmeter.

AARDBEVINGSMETER, znw. m , mv.
-meters. Uit Aardbeving en Meter. Toestel — op
verschillende wijzen ingericht — om bij eene aardbe-

te richtlij;: eu de kracht der golvingen te me-
ten ; sismometer of sismograaf.

AARDBEWONER,' znw. m„ mv. -bewoners
en -betconeren. Uit Aarde en Bewoner. Hd. erdbe-

wohner. Bewoner der aarde; doch alleen gebruikelijk

in hoogereu stijl. || Vele der eerste aardbewoners
waren zulke Nomaden of reizende herders, fokke.
Ver:, ir. 5, 179.

Na hen wrocht tot aardbewoners 't Godendom een Zilv'ren teelt

D. 3. V. LENNEP, fï.il. J34.

En is der a^rdbewoonren lot

Gemeen aan 't leven van een god?
da roST.v 1 . 843.

AARDBEZIE, znw. vr., mv. -bezien; iu ge-

westelijke spraak ook Aardbes, vr., mv. -bessen. Uit

Aarde en Bezie of Bes. Ohd. erdberi (oraff 3,

203); mhd. erdeber, ertber (ben. 1, 104); uhd.

erdbeere; deensch jordbar; zw. jordbar (nevens het

gewone smultron); bij plant, eerdtbesie; bij KIL.

aerV- beste.

1 ) De deftige en wetenschappelijke naam der be-

kende vrucht van de aardbezieplant , waarvan Aardbei
(zie ald.) de meer gewone en dagelijksche benaming
is. Aardbes (eerdbés) wordt vooral in Gelderland ge-

zegd. || Zy en zullen voor my niet duyren . niet meer
als . . . een aerd-bezy in de kele van een zeugln

brine, Bank. 2, 337. Men heeft wel eens . . aard-

bezien in November, en sneeuw in Juny, Leev. 5, 142.

de meikers

Het de aardbes en den tros van struik geplukt.

STARING 1 , 113.

2 ) Bij uitbreiding. De plant zelve , waaraan de aardbei

groeit; Fragaria vesca L. In dezen zin alleen in bet mv.

in gebruik ; voor het enkelv. zegt men aardbezieplant'.

|| Een stuk grond met aard bezien beplanten.

SamenM. Aardbezieblad , -boom, -plant , -struik
,

j
enz.; aardbeziinbed ; Ananasaardbezie , bastaard-,

' bosch-, duin-, framboosaardbezie , enz.

AARDBÉZIEBOOM , znw. m.,mv. -boomen.

Aardbezie en Boom. Altijd groene boom met

w itte of roode bloemen en vruchten , die uiterlijk eenige

overeenkomst met de aardbeziën hebben ; uit Italië en

Spanje afkomstig, en hier te lande als sierplant niet

zeldzaam ; Arbutus Vnedo L.

AARDBEZIESTRTJIK , znw m, mv

-struiken. Uit Aardbezie en Struik. Altijd groene

Ainerikaansche struik , met kruipenden , behaarden

stengel en lichtroode of witte welriekende bloemen

;

in onze tuinen soms als sierplant gekweekt; Epigaea

repens L.
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AARDBODEM , bij dichters saniengetr. aard-

iioom, znw. m., zonder mv., als eenig in zijne soort.

Uit Aarde en Bodem. Mlid. erlbodem (BEK. 1, 220),

nhd. erdboden.

1) Uu oppervlakte der aarde, als bodem of' grond,

waarop de menschen, dieren en planten leven.
|
Alsoo

wert verdelgt al wat bestont, dat op den aerdtbodem

was, Gen. 7, 23. Al wat sicb op den aerdtbodem roert,

9, 2. Als gy den aerdtbodem bouwen sult, 4, 12.

Alle geslachten des aerdtbodems , Amos 3, 2. Geen

blyder mensch op den aardbodem, v. effen, Speet.

3, 35. Zwervende en vlugteude langs den aardbodem,

Leev. 5 , 200. Dat eenmaal de zeeën . . . zulk eeu

gedeelte van den aardbodem hadden overstroomd,

v. d. palm , Red. 1 , 62. Eene onbewoonde streek

des aardbodems, 1, 114. Een volk, ... balling over

den gansenen aardbodem, 1, 141. Nederland, alom

geroemd en geprezen als het gelukkigste land van den

aardbodem, 4, 220. In elk land op den aardbodem,

behalve alleen in ons gezegend vaderland, K. Zev. 4,

12ü. De dichters van latere dagen zien verder op den

aardbodem rond, geel, Drach. 25.

Maar vloek uw aanzijn niet, in aardboöni beide en hemel

!

B1LD. 8, 208.

—
. Over Gods aardbodem, over de geheele aarde,

door de wijde wijde wereld ( wier omvang aan God
alleen bekend is

! ) ; schertsende uitdrukking , om verre

zwerftochten als iets ongezelligs en onaangenaams voor

te stellen. || Laat mij, bid ik u, ... te huis mogen
blijven, en reis gij met uwe poëtische archaeologie

,

zoo verre gij wilt, over Gods aardbodem, geel,
Drach. 12.

— Syii. Zie Aarde.
2) Overdrachtelijk. Alle menschen gezamenlijk, die

te gelijk op aarde leven; het meuschelijk geslacht.

|| De grondslagen . . . eens Rijks, dat eeuwen lang de

ontzetting des geheelen aardbodems is geweest, v. d.

palm , Red. 1 , 74.

Waar ik den sterveling, zijn wellust, zijn genoegen,
Zipi' aardboöm, nieuwen vloek by d' ouden toe mag voegen.

BILO. 2, S80.

AARDBOL, znw. ra., mv. -bollen (alleen in

overdrachtelijkeu zin en in de bet. 2). Uit Aarde

en Bol.

1) De planeet, die wij bewonen, als bolvormig

lichaam beschouwd. || De oppervlakte, de omtrek,

de middellijn van den aardbol. De bergen zijn oneffen-

heden op onzen aardbol. Eene reis om den aardbol

doen. — Zonder haar (de Voorzienigheid) kon een

aardbol, door tegenstrijdige krachten geslingerd, ...

geen zestig eeuwen voortduren, v. d. palm, Red.

1, 152. Hetzij wij de wording van onzen aardbol

overdenken, of enz. , leen. 9, 65.

En schrikbre duisternis had d' aardbol overdekt.

HELMERS, Holt. N. 67.

Wie is de held, die 't eerst bij Neérlands waatrenstoet
Om d' aardbol zeilen durft? 118.

— Ook dient aardbol om te doen uitkomen , dat

men de geheele oppervlakte der aarde bedoelt. |i De
aardbol zal er van gewagen (de geheele aarde).

Snelt met mij d' aardbol rondl

HELMERS, Holl. N. 8.

Hun brein , dat tot uw nut heel d' aardbol had omvademd.
13.

— Overdrachtelijk wordt aardbol ook wel gebezigd

van andere hemellichamen, wanneer men die wil voor-

stellen als lichamen van gelijke soort als de aarde. Als

zoodanig laat dan het woord het mv. toe. ||
Aldiehe-

mellichten, al die zonnen, manen, aardbollen, enz.

— Syn. Zie Aarde.

2) Beeltenis der aarde, van den eigenlijken aardbol,

bestaande in een bol, die op eeu voetstuk rust ; bekend

hulpmiddel bij de beoefening der aardrijkskunde; meer
gewoonlijk Aardglobe geheetcu , in tegenstelling van
hemelglobe. || Een aardbol van Covens. Hij heeft een

paar keurig bewerkte aardbollen gekocht.

AARDBOOG, znw. m., mv. -bogen. Uit Aarde
en Boog. In de bouwkunde. Gewelf iu eene fundeering

ter besparing van metselwerk
;

gewelf of boog in of

ond^r de aarde of den grond. Ook Spaarwulf gehee-

ten: zie ald. || De geheele vloer rustte op eeu stevigen

aardboog.

AARDBOOR , znw. vr., mv. -boren. Uit Aarde
en Boor. Werktuig om boringen in de aarde te doen

;

dikke, slakvormige boor, wier ijzeren schacht uit ver-

scheiden stukken is samengesteld , die achtereenvolgens

aangehecht worden, wanneer de onderste iu den grond

gedrongen zijn; inzonderheid iu gebruik bij mijnwer-

kers om de soort van den grond te onderzoeken .
1

1 Toeu

men anderhalven vadem in den grond gedrongen was,

brak de aardboor.

AARDBRAND , znw. m., mv. -branden. Uit

Aarde en Brand. Hd. erdbrand. Brand in de aard-

korst, ontstaande door zelfontvlamming van brandbare

stoffen , als asphalt , naphtha enz., of wel door het

vlamvatten van steeukolenlagen ten gevolge vau ach-

teloosheid in de mijnen of andere oorzaken. || Een

aardbrand in eene kolenmijn bij Shawpark in Schot-

land is in 1851 met onbrandbaar gas gebluscht.

AARDBROOD, znw. onz., zonder mv., als

collectieve stofnaam. Uit Aarde en Brood. Hd. erd-

brod. Oude benaming van het knolgewas, dat eertijds

ook Varkensbrood en Aardappel geheeten werd; (,V-

clamen L. (dodon. 590 b). Verg. bij Aardappel.
AARDBTTIL , znw. vr., mv . -builen . Uit Aarde

en Buil (vr.). De oude en echte Nederlandsche benaming

van den eetbaren paddenstoel , die thans met een

vreemden naam Truffel genoemd wordt; Tuier ciba-

rium L., bij dodon. Tuber terrestre. || De Tu-

bera, dat is de Ecrtbuylen , zijn ettelijcke gebulte, oft

ronde ballachtige cnobbelen, in d' aerde wassende,...

sonder steel, bladeren, veeselen oft hayrwijse aenwas-

singen, enz., dodon. 859 b. De Aerdt-buylen ofte

Tubera terrae zijn by-nae van de eygen natuere als

de Campernoelien. Want sy zijn beyde kout, son-

der smaeck, gheven een waterachtigh grof voedtsel,

enz., v. beverw., Schat d. Ges. 92.

AARDDUIVEL , znw. m., mv. -duivels. Uit

Aarde en Duivel. Naam door de Hollandsche matro-

zen gegeven aan eene soort vau geschubden miereneter

op het eiland Formosa; Manis.

AARDE, ook aard, znw. vr.; het mv. aarden

alleen in overdrachtelijken zin (I, 1, a) en in de

bet. II), t. w. als soorten van aarde. De verkorte

vorm aard is bij dichters in alle beteekenissen ge-

bruikelijk ; in de spreektaal en in proza zegt en

schrijft men in de bet. I) altijd aarde, in de bet.

II) aarde en aard beide; als eerste lid van samen-

stellingen is bijna uitsluitend aard in gebruik. In

sommige streken wordt nog de oudere vorm eerde,

eerd gehoord. Aarde werd voorheen zoowel zwak als

sterk verbogen, vanwaar de thans verouderde enkelv.

vormen op -en, als op aerden (Gen. 4, 12), der

aerden (Matth. 11, 25), enz. Het woord luidt goth.

airtha (schulze 12); ohd. erda, ertha, erada

(graff 1, 415); mhd. erde (ben. 1, 441); nhd.

erde; ags. eordhe (ettm. 28); eng. earlh; osaks.

ertha, erdha (schmeller 29); onrd. jördh (jonsson

284); deensch en zw. jord; ofri. irt/ie , erthe, erde

(richth. 854); nfri. ierde; onl. irtha (Ps. 59, 4);

mnl. erde. — De afleiding en dus ook de grondbe-

teekenis van het wijdverbreide woord zijn Dog onbe-
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rerl sicb in de hooge oodbeid. [ntusscben

l,i n ti de voriuni in .Ie v-ramt' tal, u , dut bet ver

schillend is van hel bovenvermelde iinrd (natuur,,

hoewel dit in zijnt r-pronk,jijk,- b, 'teek, in- u>t aarde

nadert. I it de Noordichs, Friosebe en

vormen . elsmede 'tit het lul huw. irtlen , blijkt , dnt

de a vau aarde, duur den invloed der r, uit eene i

UI is, nadat deze eerst iu e was overgegaan

(zie A, 15); bijna alle vormen toonen , dat onze d

voor eene th in de plaat- is getreden. Gissingen om-
trent den oorsprong en vergelijkingen met audere

Indogerm. talen, zie bij ürimm, D. Wtb. 3, 750.

I. Al» voor» crp'Miiaaiii , gondel niv.

1) Kigenlijk. — a) De planeet, die wij bewonen,

vooral in hare betrekkiug tot andere hemellichamen.

il -, du- thans u]i den voorgrond staat, of-

schoon eerst later ontwikkeld door den vooruitgang

der wetenschap. || De aarde is bolvormig. De as, de

middellijn, het middelpunt, de omtrek , de oppervlakte

,

de loopbaan der aarde. — De wentelende beweging

der aarde om hare as, kaiskk, Slerrenh. 1, 35. De

maansverduisteringen hebbeu plaats, als de aarde juist

tusschen de zon en de maan te staan komt, 1 , 141

De wichtig' aard , die los rondom iu 't ydel hangt.

campuuyzbn, Slicht. Hymen 518.

Die aarde, trotsche sterveling!

Ir een dier duizendduizend bollen, enz.

Mbüwland, 6'eJ. 9.

Waar de Aarde hing in zuiver evenwicht
Kn rustende op haar middenpunt.

TEN KATK 5 , 105.

list onze Aard draait om de Zon,
Niet de Zon om de Aarde.

DE OÉNESTBT, Lttked. 86.

— Overdrachtelijk laat zich aarde in dichterlijken

stijl ook vau andere hemellichamen bezigen, wanneer

men die wil voorstellen als lichamen vau gelijke soort

als de aarde. Als zoodanig laat dan het woord het

inv. toe.

aen u,|-l,- dwarrelsee

Van zonnen, manen, aarden, in lieur sfeer

Zich wenttend.
TEN KATE 5, 207.

b) De aardbodem, de oppervlakte der aarde, als de

woonplaats van mensebeu en dieren , de bodem waarop

zij leven en zich bewegen , waaruit booiueu en plauteu

ontspruiten, en in welks moederlijken schoot eenmaal

al het levende terugkeert. Vermoedelijk de oudste en

oorspronkelijke beteekenis. || Alle volcken der aerdeu,

Heul. 28, 1. Van 't gevogelte, vau 't vee, endc van

alle gedierte der aerde, Gen. 9, 10. De aerde bracht

voort grasscheutkens enz., 1 , 12. Waerom de heydeu

verziert hebben, dat de reuzen uvt de aerde voort-

gekomen zijn , de bru.ne , Bank. 2, 269. Dat de aarde

getuigt vau de goedheid des Scheppers, Leev. 1,398.

Eene der gelukkigste vrouwen, die deeze aarde draagt,

7, 291. De ruwe korst der aarde is met ecu groen

veldtapijt bedekt, v o. palm, lied. 1, 13. Het

koren wast . . . iu de aarde, 1, 14. De grooteu der

aarde, 1, 145. Alle de inwoners der aarde, Leerr.

9, 120.

0\j, Paradijs der aarde I ö Indus, Ganges zoomen!
iielmehs, 11M. N. 9.

En de aarde naauwlijks aarde , en onbewoonbaar was.

11.

De wakkre Kaïnieten

Bedekten de aard weidra.
nu, 2, 348.

De zon blijft even schoon de vochtige aard doorglueicn.

V. LBNNBP, 1'oët. 1, 43.

— Ten gevolge vau de oude mythische voorstelling

1.

der Aarde als eene godin, werd bel noord eertijds

als een eigennaam beacbouwd en tonder lidwoord ge-

bruikt. Zoo b. v. altijd iu het Gothiscb. Nog bedeu

is dit in onze taal het geval in de !, i de uitdrukkin-

gen doven aarde (zie straks) en aji aarde. || Pla

regens waren op aarde ... de vloed nam op sarde

toe, v. ti. palm. Eed. 1, 46. Een gemeente Gods

op aarde, Leerr. 4, 149, Dat M. nimmer ui' sarde

eenig geluk had kunnen smaken, K. 7.ev. 5, 325.
— Zegsw. Op aarde zijn (verkeeren enz.), leven,

zich onder de levenden bevinden. — Van de aarde

weggaan (weggenomen worden, scheiden enz.), de

aarde vertalen enz., sterven. — Rusten in den schoot

der aarde, in het graf. — Ter aarde bestelten (voor-

heen Ter aarde doen), begraven (zie bij Bestel-
len). — Boven aarde staan, van een lijk gezegd;

nog onbegraven zijn. — Ter aarde zijn , dood en

begraven zijn.

Is dan Angelika, uw moeder, reets ter aarde.'

LANOBNUIJK 2, 78.

c) De vaste grond of bodem der aarde, in tegen-

stelling van de zeeën of wateren, die het grootste ge-

deelte van hare oppervlakte bedekken , of van den

dampkring, die haar omgeeft. || Aarde (land) en

zee. — Godt noemde het drooge: Aerde, Gen. 1,

10. 't Gene dat iu de, wateren onder der aerde is,

Exod. 20, 4.

Zee, Hemelen, en Aerd' bestaen in vier hoofl-stun'en.

VUNDBI. 1 , 153.

En voor mijn mat gezicht

Vermengt van lieverlee

Zich aarde en lucht en zee.

peitk , Oden en Qtd. 2 , 5.

Geesten 1 die, op last der Goden,
Aarde en lucht en zee regeert

!

V. LBNNBP, Poit. 1 , 238.

d) De aardbol, als woonplaats der menseden , in

tegenstelling van deu hemel, liet verblijf van hoogere

wezens. || lu den beginne scdiep Godt deu hemel ende

de aerde, Gen. 1, 1. De demel ende de aerde sullen

voorbygacn, Matlh. 24, 35. Eencn Rechter vau lic

mei en aarde, Leev. 8, 132. Een ontwerp van ge-

nade, hetwelk hemel en aarde in bewondering houdt

opgetogen, v. D. palm, Leerr. 4, 239.

U loov', wat loven kan , in hemel en op aarde 1

Ev. Qcz .3,3.

O heemlen ! aarde! zeen! hoe luid

Koupt gy uws Scheppers glorie uit!

peith , Werken 0, 31.

Het hoogste heil ..., dat aarde of hemel heeft.

BILD. 2, 358.

Docb, stervling, vraag: is 't schoon der aurd

Of dat der heemlen meerder waard.' 14, 140.

En brengt geknield den Koning eer

Van hemel en van aarde

!

TOLLENS 9, 45.

— Zegsw. Hemel en aarde bewegen, alles in be-

weging brengen, alle mogelijke krachten en hulpmid-

delen te werk stellen, om zijn doel te bereiken. ||
Dat

Albert hemel en aarde bewegen zal om het recht te

handhaven van zijn vaders naam te dragen , K. Zev.

4, 331.
—• Inzonderheid de aarde, als het tooneel der men-

schelijkc zonde, ellende en vergankelijkheid, in tegen-

stelling van den hemel, als de plaats der reine gods-

vrucht en eeuwige gelukzaligheid. ||
Aarde, waart gy

niet een hemel, indien wy maar menschen waren!

Leev. 6, 34. Indien onze stryd op aarde lang en ver-

moeijend zyn moet, 2, 372. Wat is er op deze aarde,

dat altijd zijn' stand kau blijveu behouden? V. ü.

talm, Leen. 9, 214. AU wij onzen goddelijkcn oor-

18
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sprong verloochenen , ... ons aan de aarde boeijen

enz.y 9, 224. Hem was ... de persoon ontvallen,

die hem weer aan de aarde gehecht had, K. Zev.

5, 332.

Ach ! waren alle menschen wys

,

En wilden daar by wel!

De Aard' waar haar een Paradys,
Nu is ze meest een Hel.

camphuyzbn, Sticht. Hymen 642.

Uw hart is veel te groot voor de aarde,

Gij leeft voor de eeuwigheid!
feith, Jl'trken 9, 54.

Wat is Dichtkunst ? harmony
Tusschen hemelen en aarde

!

DA COSTA 2, 121.

— Zegsw. Hier op aarde , op deze aarde, in dit

aardsche leven ; in tegenstelling van het leven hier-

namaals. || Volmaakt geluk is hier op aarde niet te

vinden.

e) De oppervlakte der aarde, de begane grond.

|| Ter aarde vallen, storten, liggen. Zich ter aarde

buigeu. De oogen ter aarde slaan, op dm grond ves-

tigen. Iets van de aarde opheffen. De aarde was met

lijken bedekt. — Ken leeder was gestelt op der aerde,

Gen. 28, 12. De wateren ... hieven de arcke op,

soo datse oprees boven der aerde, Gen. 7, 17. Noch
op de aerde, noch onder de aerde, Openb. 5, 3. Valt

ter aarde, en bedekt nwe aaugezigten in het stof!

v. d. palm, Leerr. 9, 38. Groote droppelen bloeds,

die op de aarde afdropen, 4, 49.

Zy rijzen uit de kolken

,

En kruipen over de aard, of zwieren door de wolken.

BILD. 2 , 382.

En rommlend stort zijn last ter aard'.

staring 2, 109.

2) Oneigenlijk. Al hetgeen de aarde draagt of be-

vat ; inzonderheid als benaming van het geheele meusch-

dom.
|| Hy komt om de aerde te richten, Ps. 90,

13. De Heere regeert, de aerde verhenge haer! Ps.

97, 1.

Juich arde! juicht alom den Heer'!

Pmlmber. 100, 1.

J

k Mag door 't volstrekst gezag mijn graage heerschlust boeten ;

'k Zie de Aarde in mijne magt, haar troonen aan mijn voeten.

db lannoy, Dichtk. W. 166.

Een volk, zoo gruwzaam, ..

Wil heerschen over de aard

,

wil al wat is gebieden.

BILP. 2, 350.

— Syn. Aarde, Aardbodem , Aardbol, Aardkloot,

Aardrijk- — Deze woorden zijn in zooverre synon.,

als zij alle voor de aarde in haren ganschen omvang
genomen worden. Het eerste is de gewone en alge-

raeeoe naam; de vier andere zijn min of meer schil-

derachtig en behooren daardoor tot den hoogeren stijl.

In aardbodem staat de oppervlakte der aarde op den

voorgrond, als de bodem, waarop menseben en dieren

leven; in aardbol de bolvormige gedaante, en evenzoo

in aardkloot, dat geheel hetzelfde als aardbol betee-

kent, maar thans alleen een dichterlijk woord is.

Aardrijk ziet op de gansche menigte bezielde en on-

bezielde wezens, die de aarde draagt, te zamen als

een rijk of staat , als een welgeordend geheel beschouwd :

het wordt echter ook voor den grond of bodem ge-

nomen , en staat dan geheel met aarde gelijk. Men
doet eene reis om den aardbol, bezoekt alle volkeren

van den aardbodem , en bewondert in alle deelen van

het aardrijk de heerlijkheid der Schepping. In al die

drie gevallen laat zich ook aarde zeggen; maar de

uitdrukking zou algemeener, minder eigenaardig zijn.

II. Als stofnaam , deels zonder, deels met mv.

I ) In 't algemeen , zonder mv.

a) De vaste stof (klei, zand enz.), die een der

voornaamste bestanddeelen der aardschors uitmaakt.

|| Vochtige, droge, mulle, zwarte aarde. De mol
wroet in de aarde. Oudtijds beschouwde men de aarde

als eene der vier hoofdstotfen. Iemand in gewijde aarde

begraven.

Half water, aarde en slik, in wier en kroos bedolven.
HBLMER3, Holl. N. fi.

Neen, schenk mijn lijk der vlam, met wapenrok en wapen
;

Vergun een handvol aard den trouwste van uw knapen.
BILD. 2, 320.

Nu sluit u digt, gedolven aarde.

En , zware lijksteen ! dek het graf.

TOLLENS 9 , 44.

— Zegsw. Onder de aard zijn {liggen enz.), dood

!i begraven zijn. || Had mijn Keetje een vinnige be-

dilzieke moeder gehad , ... zij zou al lang onder de

aard liggen, Wildsch. 3, 76.

b) Inzonderheid beschouwd als de stof, waarin

hoornen en planten groeien. || Vruchtbare, onvrucht-

bare, vette, schrale aarde. — Een ander deel viel op

steenachtige plaetsen, daer het niet veel aerde en

hadde , Matth. 13, 5. In een welbereide aarde tellen

zy de zaadkorrels wel tienmaal over, Blank, 3, 80.

Zij pootten dan een stek of tien

In de aarde met een spa.

TOLLENS 7, O.

— Zegsw. Het heeft veel {niet weinig,, vrij wat,

heel wat) voeten in de aard (vroeger aarde), het is

een werk, dat veel moeite en zwarigheden oplevert;

eigenlijk ziende op het vellen van een boom , die met

veel wortels (figuurlijk voeten) vast in de aarde staat,

en dus „niet met den eersten slag valt"; maar altijd

overdrachtelijk van allerlei moeilijke ondernemingen

gezegd. || Ik had altoos gedagt, dat dit bekeerings-

werkje veel voeten in de aarde had, Leev. 4, 79. Het
tot stand komen {van dit genootschap) had niet wei-

nig voeten in de aard gehad, K. 'lev. 1, 23G. Uit

laatste zou zeker . . . vrij wat voeten in de aard heb-

ben ; doch men moest het beste hopen, 5, 92.

c) Ook beschouwd als de kleiachtige en kneedbare

stof, waaruit een aantal voorwerpen worden gevormd

en vervaardigd. j| Een wal van aarde. — Eenen al-

taer van aerde, Ezod. 20, 24. Als de Heere Godt

uvt der aerden alle 't gedierte des velts . . . gemaeckt

hadde, Gen. 2, 19. Dit ligchaam ... is toch niet

meer dan aarde en stof, v. d. palm, Leerr. 9, 222.

Het stof moet weder aarde worden
,
gelijk het geweest

is! 9, 215.

Eerst waar mijn ziel uit de vaten van aarde

't Hemelsche goud had erkend en gezift.

DB GÊNESTBT, L. d. E. 169.

— Van aarde, uit het stof der aarde gevormd;

overdrachtelijk genomen voor Broos, vergankelijk

,

sterfelijk ; bijbelsche uitdrukking.

Ontheven van de sterflijkheid,

Niet meer de mensch van aarde.

Ev. C/er. 181, 1.

— Spreekw. Aarde wil van aarde niet, de aardsche

mrnsch is aan het aardsche gehecht en doet er on-

gaarne afstand van.

d ) Aarde w erd voorheen ook , i n rntmeren zin

,

voor stof of vuil genomen. || Een man quam, wiens

kleederen geschenrt wareu , ende aerde was op sijn

hooft, 2 Sam. 1, 2.

2) In 't bijzonder; mv. aarden. Bijzondere soort

van aarde, hoedanige de landbouw eu scheikunde er

verschillende onderscheiden.
||

Kleiachtige, zavelige,

kalkachtige aarde. De chemie onderscheidt twee klassen

van aarden: eigenlijke aarden en loogzontige aarden.

— Engelsche aarde, zeer fijne en lichte delfstof

van eene donker- aschgrauwe of bruinachtig grijze



549 AARD. AARD. 550

kleur, welke tot het polijsten van metalen gebruikt

wordt. — Brusselsche aarde, mengsel van klei en

ijzeroker (ijzer-oxyde-hydraat), door zijn opslorpend

vermogen bijzonder dienstig tot het schoonschuren van

met vet besmette steenen voorwerpen. — Roode aarde,

veelal Roodaarde geheeten : zie ald.

ATI, Aardachtig, aardeling, aarden (bnw.),
aardsch. — Voorheen ook aardig, in den zin van

aardsch: zie de Aanm. bij Aardig (aan 't slot).

Samenst. Aarde komt in talrijke samenstellingen

voor. Als tweede lid behoudt het zijn vorm onver-

anderd: Aluinaarde, kiezel-, klei-, pijp-, pot-, rood-,

teel-, tuin-, volaarde enz. Als eerste lid heeft het

de e in enkele meest nieuwere woorden: Aardelaan,
aardegoed, aardewasscherij , aardeweg, aardewerk;

maar anders uitsluitend den verkorten vorm Aard,
als in Aardaker, -appel, -bei, -bezie, -bol, -kloot,

-korst, -muis, -noot, -schors, -spin, -worm enz.

Zie de hier voorgaande en volgende woorden.

Eveuzoo in een aantal dichterlijke samenstellingen,

als: Aardbestier , aardbevruchtend , aardgebroed

,

aardgelijk (BILD. 2, 375; 4, 286; 3, 55; 5, 423);

aardgodes (da costa 1, 199); aardkreits (bild.

9, 252); aardomgohend , aardomvademend , aard-

onticortling (bild. 3, 43, 320; 13, 405); aardplek,

plek op aarde (da costa 3, 107; ter haak, Ged.

2, 225); enz. — Daarentegen aardeschicht (bilu.

2, 332).

Samen§t. Afl. Aanaarden.

AAEDEBAAN , znw. vr., mv. -banen. Uit

Aarde en Baan. Men zetrt veelal aardebdan, en die

verhoogde klemtoon op het laatste deel bewijst, dat

het woord eene samenstelling is, niet eene koppeling

van aarden baan. De baan van aarde of zand, die

den grondslag of eersten aanleg van een kuustweg

uitmaakt; de onderste baan of laag van een straat-,

puin- of spoorweg. || De aardebaan is al gereed,

men is bezig het benoodigde puin aan te voeren.

AARDEGOED, znw. onz., zonder mv., als

collectieve stofnaam. Uit Aarde en Goed (znw.);

verg. kopergoed, sieengoed enz. Verschillend van

Aardgoed: zie ald. Allerlei vaatwerk, van leem of

pottenbakkersaarde vervaardigd; hetzelfde als Aarde-

werk (zie ald.), maar voorgesteld als koopwaar, die

in het klein verkocht wordt. || Zij doet een winkeltje

in aardegoed.

AARDEIKEL, znw. m., mv. -eikels, voor-

heen ook -eikelen. Uit Aarde en Eikel. Hd. erdeichel.

De in Gelderland meest gebruikelijke benaming van
den Aardaker. Zie dit woord, en verg. bij Aker en

Eikel. || Nicmant vermag op eenes anderen mans
land aardeykelen te graaven, schrassert, Cod. Gelro-

Zutph. 1,' 1.

AARDELING, znw. gemeens!., doch gewoon-

lijk m.; in het vr. ook -linge; mv. gemeensl. -lingen.

Van Aarde met het achterv. -l-ing. Verg. hemeling,

wereldling enz. Aardbewoner; meestal met het bij-

denkbeeld van zwakheid of nietigheid. Voorheen even

gewoon als Wemeling, en thans nog in het Vlaainsch

gebruikelijk; maar in 't Xoord-Nederl. uitsluitend in

dichterlijken stijl. || Een nieugeboren aerdeling, von-
del 11, 381. Den kortzichtigen blik des aerdelings,

delcroix, Morgend , m. e. a., 7. O! dan vergeet

de aerdeling ... de smarten en de ellenden zyns bal-

lingschaps , 8. Terwyl ... de goddelyke Voorzienig-

heid haer geheimnisvolle werk . . . den aerdeling ten

gunste verrigtte, 139.

Mijn vrienden ! zal een lioop van nietige Aardelingen
Ons dierbaarst, ja ons-zelv' in ons geslacht, bespringen?

BILD. 2, 371.

En, zou ik ze ongestraft door d'Aardling zien vertreden?
2 , 373.

Verg. ook 3, 65; 8, 310. Elders vereenigt de

dichter het woord met hemelina

:

Om in éénen zang te mengelen

,

Aard- en hemeling gemeen. 5, 370.

— Aardeling werd ook, in meer beperkte toepas-

sing, evenals wereldling, gebezigd voor een aardbe-

woner, die al te zeer aan het aardsche gehecht is,

een aardschgezind mensch. || De aerdelingen willen

wel de aerde voor haer paradijs behouden , en God
den hemel laten, de brvjne, Bank. 1, 447.

AARDEN, stoffel, bnw., thans onverbaigb. Van
Aarde met het achterv. -en. Goth. airtheins (schulze
12); ohd. irdin, erdin (graff 1, 418); mhd. ird'm

(bes. 1, 442); nhd. ïrden; eng. earihen; mnl. er-

dijn, erdin, erden , bij KIL. „aerden, terreus."

1) Uit aarde bestaande, van aarde gemaakt. || Een
aarden wal. — Gehuisd in aarden wallen , bild. 2 , 353.

Een... vormlooze aaiden kluit, 3, 117-

2) Uit aarde gevormd en tot steen gebakken. || Een
aarden pot. Aarden potten, pannen, kruiken, scho-

tels enz. Gemarmerde aarden waren. — Houten ende

aerden vaten, 2 Tim. 2, 20. Silver, geloutert in

eenen aerden smeltkroes, Fs. 12, 7. Mijn voet stuitte

tegen een' grooten en zwaren aarden pot, v. D. palm,
Sal. 3, 382. Porselein ..., het fijnste onder alle aar-

den waren, kutper, Tec/inol. 2, 746.

Stel u een erfhuis voor, of wel een Joodenkraam
,

Die poreelein bevat voor drie geslachten t' saam....
Daar zaagt ge een aarden schat van onwaardeerbren prijs.

DB LAXNOr, Dichlk. W. 85.

Geen aarden pot of pan was in de kluis te vinden.

BILD. 4, 281.

— Spreekw. Een aerden pot by den metalen , En
kander niet als nadeel halen (cats 1 , 564), wie

met personen te doen heeft, die machtiger zijn dan

hij , lijdt veelal schade.

— Figunrl. zegsw. Aarden vat, van het mensche-

lijk lichaam gebezigd , om de broosheid en verganke-

lijkheid daarvan aan te duiden; bijbelsche uitdrukking,

ontleend aan 2 Cor. 4, 7: ,Wy hebben desen schat

in aerden vaten." || Wij zijn maar aarden vaten , die

weinig aanstoot kunnen lijden.

Komt, breecltt dit aerden vat, en stout 'et in het graf.

CATS 2, 502.

Een aarden vat te dragen
,

Is somtijds ons een last.

V. ALPHBN 1 , 53.

AARDEN, onz. zw. wit., met hebben: aardde,

heeft geaard; voorheen ook wel verkeerdelijk aarten

geschreven (j. vos, Ged. 1, 79; 2, 572; enz.).

Van Aard. Hd. arten, mnl. aerden.

1) Den aard hebben (van iemand of iets), geaard

zijn (als); in aard overeenkomen met een ander we-

zen, dat steeds vermeld wordt in eene bijgevoegde be-

paling, bestaande uit het voorz. naar en een zelfst.

nw. of vnw. || Naar iemand of iets aarden, Hij aardt

naar zijne moeder, heeft den aard, het karakter van
zijne moeder. — Meest alles aart na de plaatze daar

het is geteelt, v. heemskerk, Are. 1. Ik kan niet in

myn hoofd krygen, naar wien de jongen aart. Hy
heeft niets . . . van zyn Vader of Moeder, Blank. 2,

226. Myn jongen . . . aart naar Vader noch my

,

Leev. 8, 61. Ofschoon hij nog al klaar vond, dat,

zoo de dochter naar den vader aardde, men haar lie-

ver t'huis liet, K. Zev. 2, 15.

Dat hy min na een mensch , dan na een wolf Bert.

VI53CHBR, Brabb. 52.

Dees twee, die wy met wenschen paerden,

En vruchten gunden, die naer bey de Grootvaêrs aerden.

VONDBL 6, 043.
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Gaa , allereëlste beest, getrouwe Ronzinant !. , .

Die groote Bucefal, held Alexanders paerd

,

Daar gy in trouwheid en grootmoedigheid naar aard , enz.

LANGENDIJK 2, 72.

Die naar de Moeder aarden wil,

En in haar schaduw groeien.

BEBTS, N. Ged. 122.

— Spreekw. Een goed kind, dat naar zijn vader

aardt.

2) Zich zóó vertoouen als de aard medebrengt, het-

geen een teeken van gezondheid is; dus Groeien, tie-

ren, gedijen; eigenlijk van planten en dieren. || Die

plant, dat dier wil hier niet aarden, tiert hier niet.—
Die boom aardt daar wel , weil.— Vooral overdrachtelijk van menschen gezegd.

Ergens aangenaam , naar zijn zin , wonen en leven

,

zich er wèl en lustig gevoelen ; meestal vergezeld van
kunnen , zóó kunnen leven en handelen als iemands

aard medebrengt. Hij kan daar niet aarden , hij kan

er niet met genoegen wonen ; hetzij omdat het klimaat

voor zijn gestel niet deugt, hetzij omdat zijn aard

hem verhindert zich gemakkelijk te schikken naar de

zeden en gewoonten van die plaats. || En dan de ge-

zondheid van mijn vrouw: zij kon in Amsterdam niet

aarden, K. Zei'. 2, 17.

— A.'tmii. Aarden wordt in de laatstgemelde be-

teekenis veelal verkeerdelijk van aarde afgeleid, en

verklaard als wortelschieten, aarde vatten, „hetwelk
men van nieuwgeplante hoornen zegt, wanneer hunne
wortels zich in de aarde vasthechteu en daardoor wel

tieren," wiciL. De hoogd. vorm arten echter wijst

op art , ons aard, als stamwoord, en verbiedt aan

erde , ons aarde, te denken; terwijl bovendien debet.

2) zich onmiddellijk aan 1) aansluit, en zich even

ongedwongen als deze uit aard laat verklaren.

AARDEWASSCHERIJ, znw. vr., mv.
-wasschcrijen. Van Aarde en ll

rasschen met het ach-

terv. -r-ij. De plaats iu eeue aardewerkfabriek , waar
de aarde, leem of klei wordt gezuiverd, vermengd en

toebereid ; welke bewerking aan het vormen voorafgaat.

AARDEWEG, znw. m., mv. -wegen. Uit

Aarde en ll'eg ; verg. Aardebaan. Weg, geheel uit

aarde bestaande, veelal hetzelfde als zandweg, en in

tegenstelling van kleiweg
, grindweg , steenweg, straat-

weg en andere soorten van kunstwegen. Meest in 't

Vlaamsen gebruikelijk.
|| Op den aerdeweg, welke,

tusscheu de Lcye en den steenweg naer Kortryk, het

dorp Machelen met Deyuze verbindt, delcroix,
Morgend , in. e. a., 9.

AARDEWERK , znw. onz., zonder mv., als

collectieve stofnaam. Uit Aarde en Werk; verg. glas-

werk, houtwerk, ijzerwerk, koperwerk enz. De ana-

logie van deze woorden doet zien , dat aardewerk
inderdaad eene samenstelling is , en verbiedt aan eene

koppeling met het. bnw. aarden te denken en aarden
werk of aardenwerk te schrijven. Het woord komt
dan ook reeds bij kil. als aerde-werek voor. In vorm
en beteekeuis beide verschilt liet van Aardwerk (zie

ald.), dat uit dezelfde bestauddeelen is samengesteld.

) Vaatwerk van aarde, uit aarde, leem of klei ge-
werkt, gevormd en gebakken. || Potten en pannen en
allerlei aardewerk. Verglaasd, versierd aardewerk.
Delftsch , Maastrichtsch , Keulsch , Engelsch aarde-
werk. — Wanneer ik u gezonde, voedzame, smake-
lijke spijzen voorzet, moet het u onverschillig zijn,

of zij in grof aardewerk , dan wel in porceleiuen vaten

worden opgedischt, v. d. palm, Red. 4, 40.— Aardewerk , meest bestaande uit leem of potten-

bakkersaarde, staat tegenover het fijnere steengoed,

uit gemalen kiezelzand vervaardigd, en het nog fijnere

porselein.

rSaiucn-.<. Aardewerksfabriek , -schuit, -winkel.

AARDEWERKSSCHUIT, znw. vr., mv.
-schuiten. Uit Aardewerk en Schuit. Schuit, aan

welker boord het aardewerk , waarmede zij geladen is

,

verkocht wordt; als 't ware een reizende aardewerks-

winkel.
|| Er was een aardewerksschuit aangekomen,

waarbij zij zich van de noodige potten en pannen
voorzien had.

AARDEWIND. Zie Aardwind.
AARDGAL , znw. vr., zonder mv., als col-

lectieve stofnaam. Uit Aarde en Gal. Ohd. ertgalla

(graff 4, 180); nhd erdgalle; ags. eordhgealle

( BOSW. 685); eng. earthgall (HALLIWELL 328); bij

plinius (25, 31) fel terrae, fr. fiel de terre. Oude
volksnaam van het kruid , dat thans Duizendgulden-

kruid of Kleine Santorie heet ; Erylhraea cenlaurium

ii. Aldus genoemd naar den bitteren galachtigen smaak.

(dodon. 587 b).

AARDGEEST, znw. m., mv. -geesten (in de

bet. 2). Uit Aarde en Geest. Hd. erdgeist.

\) Volgens de denkbeelden van sommige wijsgeeren.

De geest of het levendmakend beginsel der aarde.

2) In de Germaansche godenleer. Een geest in de

aarde wonende , in tegenstelling van de lucht- en wa-
tergeesten. De Aardgeesten worden voorgesteld met een

menschelijk lichaam , doch zeer klein van gestalte. Zij

zijn zoowel van goede als van kwade natuur, veelal

listig en diefachtig, wonen meest in bergachtige stre-

ken, munten uit in het smeden van metalen en iu

allerlei handwerken , en bezitten groote schatten , die

zij in onderaardsche holen verborgen houden. Tot de

Aardgeesten behooreu de Alven of Elven, de Aardman-
netjes, Kaboutermannetjes, Dwergen, Eunjers, Witte

Wijven , enz.

Meirmin en Aardgeest kwamen helpen,...
Met staven gouds en puikmetaal.

V. LENNEP , Poè'1. 1 , 236.

Zie verder bij Aardmannetje.
AARDGEWAS , znw. onz., mv. -gewassen.

Uit Aarde en Gewas. Hd. erdgewachs , dat echter

ruimer beteekeuis heeft. Die soort van gewassen , die

aardvruchten opleveren , d. i. van welke het gedeelte,

dat in de aarde of in den grond groeit, als voedsel ge-

bruikt wordt; als b. v. aardappelen , knollen, wortelen

euz. || De aardaken behooreu tot de aardgewassen.

AARDGEWORMTE , znw. onz., zonder mv.,

als allesomvattend collectief. Uit Aarde en Gewormte.
Het gewormte der aarde; al het kleinere gedierte, dat

op of in de aarde kruipt, hetzij wormen of andere

ongewervelde diertjes. Dichterlijke uitdrukking, inzon-

derheid in vergelijking met het geslacht der sterve-

liugen, die om hunne nietigheid — en als bewoners
van het stof der aarde — als aardwormen worden
voorgesteld. Verg. aardworm, 2).

o God des handels! ja, gij hebt den mensen gevormd.
Wat was hij, eer gij kwaamt.' als wriemlend aardgewormt',
Kroop hij een leven door, enz.

helmers, Nag. Ged. 2 , 24.

AARDGLOBE, znw. vr., mv. -globes (zel-

den -globen). Uit Aarde en Globe. Bekend hulpmid-

del bij de beoefening der aardrijkskunde; t. w. een

bol, waarop de oppervlakte der aarde is afgebeeld,

en die iu een zoogenaamden stoel om zijne as beweeg-

baar is. Aardglobe wordt gewoonlijk gebezigd in te-

genstelling van hemelglobe ; waar die tegenstelling niet

behoeft uit te komen , zegt men doorgaans eenvoudig

globe. || Eene aardglobe van Falk. Onderwijs op de

aardglobe. In eeue goede school mogen eene aard-

en eene hemelglobe niet ontbreken.

AARDGOED, znw. onz., zonder mv., als col-

lectieve stofnaam. Uit Aarde en Goed (znw.). Iu den

tabaksbouw. De 2 a 4 bladen der tabaksplant, die
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bevallige vormen , ziet doorstralen , wijst T , 3 en

II, 4) even duidelijk op het begrip van beleefdheid

en welwillende heuschheïd; terwijl de oorspronkelijke

kraclit, die van een goeden aard, zich nergens ver-

loochent; want overal — in zoover het woord niet

ironisch gebruikt wordt — staat het bijdenkbecld op
den voorgrond dat het personen of zaken geldt, die

goed van aard, goed in hunne soort zijn, en daar-

door een aangenomen indruk maken (verg. vooral

II, 3 en 5). Aardig laat zich het best vergelijken

met lat. ingeniosus en ingenuus, het eerste een af-

stammeling, het tweede een stamgenoot van ingenium,
dat vrij wel met aard overeenkomt.

I. Als bijvoeg!, ii.i.iniu .

1 ) Van personen. — 1 ) Door vlugheid van geest

en gevatheid een aangenamen indruk makende, door
vroolijke en puntige scherts anderen vermakende;
minder lijn en edel echter dan geestig, bij welk laatste

ook de indruk, dien het op anderen maakt, niet in

aanmerking komt. || Ik had my een recht aartig,

geestig, comicq meisje voorgesteld, die niets dan Bons
motsen Madrigalen sprak, die deed lachen enz., Leev.
1, 381. Juffrouw L. vind ik wel aartig, wel geestig;

zy kan heel lief en vrolyk zyn, G, 175. Och! je

zoekt aardig te wezen en 't mislukt je, K. Zev. 3,
97. Klaasje had dien morgen Snel wel wat druk ge-
vonden, maar toch nog al een aardig prater, 1,247.

Wee ti, zoo ge in taal of toon
Aardig wordt bevonden !

Geestigheid heet spotlerny ! enz.

DE GBNBSTET, Lcckcd. 12.

— Syn. Zie Geestig.

2) Door bevalligheid van persoon of manieren een
aangenamen indruk makende; lief, aanvallig; alleen

van kinderen of van meisjes en jeugdige vrouwen.

||
Hy heeft de liefste vrouw en de aartigste kinde-

ren, die mcu zien kan, Leev. 2, 119. Myn aartig
jong fruit-vrouwtje uit de kelder, 8, 302. Enkelde
fluisterden eikanderen in, dat het klein ding zeer lief

en aardig was, loosjes, Buism. 1, 7. Er zijn aan
De Helder ook heele aardige meisjes, 2, 172. Een
aardig weeiiwtje, dat ik er heb aangetroffen, K. Zev.
5, 22. Een meisje, ... een lief, aardig snoetje,

4, 399. Een aardige meid, dat beloof ik je, 5, 46.

Daar was in Zeeland eens een man
,

Hij had een aardig kind.

BBLLAMY 271.

„Kom eens hier!" riep menig meisje,
„Aardig knaapje! geef me een zoen."

tollens 9, 117.

Ik dacht nog straks : wat aardig paar

!

Zij hooren bij elkander!

TER HAAR, Ged. 3, 142.

— Syn. Zie Bevallig.
3) Door een aangenamen en heuschen toon in het

verkeer een goeden indruk makende; aangenaam of
lief in den omgang. || Een aardig mensch. Er is hier
eene nieuwe familie komen wonen: het moeten heel
aardige menschen zijn. Wij hebben hier een aardigen
kring van vrienden. — Nog al aartige welopgevoede
dames, die haar gezelschap waardig zyn, Burg. 6.

Zy is ook een vrouw , die haar weetje wel weet ; het
lykt een aartig lief mensch , Leev. 1 , 210. Een heel
aardig en recht fatsoenlijk gezelschap: — zeventien
leden ... en die trouw opkomen ook, K. Zev. 2, 2.— Syn. Zie Beleefd.

4) In ironische opvatting, waarin aardig zeer ge-
woon is, hetgeen zich doorgaans door een verhoogden
klemtoon te kennen geeft. Het woord krijgt dan eene
ongunstige beteekenis; of liever de toon, waarmee het
wordt uitgesproken, duidt aan, dat men juist het

tegendeel, juisl alles behalve aardig, bedoelt; evenals
men een lieverdje zegt voor iemand die al heel onlief
is , of een botterik spottend een slimmerd noemt. Aar-
dig dient dan om iemand (in tegenstelling van de bet.

1 , 2 en 3 ) als laf , onbevallig of onaangenaam , of
althans als vreemd of wonderlijk voor te stellen. || Wat
ben je vandaag weer aardig! maar ik houd niet van
die flauwiteiten ! Nu , daar zal hij een aardig vrouwtje
aan hebben! 't is een lieverdje! 't Is me een aardig
huishoudentje! alle dagen ruzie! — Gij Protestanten
zijt ook al heele aardige lieden. Gij geeft ons Katho-
lijkcn na, dat wij en:. ... en gij . . . {doet het-
zelfde), loosjes, Buism. 1, 248.

De Wolf en Rein de Vos zyn my een aerdig paer!
cokinckx , Fabelen 327.

II) Van zaken. — 1) Uitsluitend vau gedachten,
gezegden en geschriften. Getuigende van vlugheid en
gevatheid van geest; door puntige scherts of verras-

sende vinding tot vroolijkhcid stemmende; het midden
tusschen boertig, dat grover, en geestig, dat fijner

is. || Om 't geweldt der vyanden met een aardige

list te leur te stellen, brandt, De Ruiter 16. Ik
begryp ook niet, hoe een hart, zo met u vervuld, u
iets galants, iets aartigs zoude kunnen zeggen, Leev.
2, 341. Om de aartigste invallen myner vrouw lacht

zy nooit, 3, 308. Zyne onvatbaarheid voor een aar-

tig snaaks grapje of klugtigen inval, 6, 226. Gezonde
opmerkingen of aardige zetten, K. Zev. 1, 16. Een
aardige woordspeling ,2,4. Die romans van Hoff-
mann , ... waar ik . . . nooit het aardige van heb
kunnen begrijpen, 4, 358.

2) In ruimere toepassing, van allerlei zaken; zoo-

wel van hetgeen uitgedacht, gezegd of geschreven
wordt, als van voortbrengselen van kunst en smaak,
voorwerpen, ook uit de dieren- en plantenwereld, enz.

Lief, bevallig, fraai, en daardoor een aangenamen,
min of meer verrassenden indruk makende; meestal

echter met het bijdenkbeeld van kleinheid, en daar-

door minder edel dan schoon, dat aan iets groots of

verhevens doet denken. || Een aardig denkbeeld. Een
aardig versje. Een aardig doosje. Een lief huisje met
een aardig tuintje. Aardige bloempjes. Dat schilderijtje

is wel geen meesterstuk, maar toch heel aardig. — Gy
hebt daar al een aartig plan ontworpen ! Leev. 1 , 34.

Dat gy het maar by de oude kennisschap (een aar-

tig woordje) zult laaten berusten, 2, 109. Ik vind

altijd jammer, zulke lieve aardige beestjes te dooden,

K. Zev. 1, 311. 't Is hier wel een aardig lokaaltje,

niet waar mijn Heer? 2, 8.

lek sou des winters door de snee
Een haesken jagen of een ree,
Of t'huys wat aerdichs lesen.

ZEVBCOTE 303.

Welk een lief en aardig liedje!

Hoe behaagt en treft het mij

!

V. ALPH8N 1, 399.

3 ) Van voorvallen , ervaringen en toestanden , of

van handelingen ( in betrekking tot den handelenden

persoon gedacht). Welgevallig, aangenaam, genoeg-
lijk

, pleizierig ; met het bijdenkbeeld , dat het eene

zaak geldt van betrekkelijk minder belang. || Een aar-

dig feest. Een aardig partijtje. Een aardig baantje.

Wilt gij dit reisje met ons medemaken? Dat zou aar-

dig zijn. Hij heeft vandaag geen aardige bui. — Het
is toch jammer, dat zulke dingen (dansen enz.) zon-

den zyn : het is toch maar mooi en aartig om te

zien, Leev. 3, 192.

't Waar immers nu wel eens zoo aardig,
Indien een lieve meid haar broertjes had verheugd.

DB lanmoy, Nag. Dichtte. 8.

— Iets aardig vinden, er behagen in scheppen.



557 AARD. AARD.

II l>it n . In-t .. aardig \inJt, zijn hul aan

jonge meisjes te maken , A' ,

in betrek) ander

gedne 1 mui vuur ecu ander, dut

Welwillend, vriendelijk, heosch; wederom mal I

denkbeeld, dat li

|| Dat ia heel aardig van u. Jat gij zoo om mij

D.u ma lang -••-•il aardigi Zijn gedrag
is vMi ave: : aardig

drukjen iu Koosjcni handtjen , BEET8, CSn "
Iett niet aardig vinden , bel onheasch achten ,

zich er min of meer door gekrenkt gevoelen. || Schoon
ik niet trol n.i ik bet gansch niel

als men zegt: daar gaat de man van die beroemde
vrouw ' i.< ' :;

, 19 Ik rind h< I

gansch niet aardig, dat je mij in de reden valt, K.
Zev 5. 3fl

5) Van hoeveelheden en iraarden. Vrij

al aanmerkelijk ; doch altijd minder dan hetgee en

groot of veel noemen ion , un steeds met zinspeling

op het aan.- van. || Ken aardig

vermogen. Een aardig kapitaaltje. Ben aardig

Hij b<zit eene aardige bibliotheek. — Een aarili.

nietje, K. Zev. I, \i~, , :i , 1 s'j. Beleggingen, die

aardige TOordeeltjea kunnen opleveren, 4, 25G. Ik

had hun ook ren aardige douceitr beloofd. 5, s l

6) In ironische opvatting, mei • klem-

toon ( »ï

a ) In tegenstelling van de bet. 1 , 2 , 3 en 4 ),

t. w. om iets voor te stellen als laf, onbevallig , on-

aangenaam, onheuse/t , of ten minate ah vreemd of won*
derlijk. || Wel. dat ia aardig! {vat een fan.

n

. rdiL' (leelijk) hidal ik won er niet L'raag ge-

schilderd zitten' Ken aardig (vervelend) parüjtji

dat was ook aardig van u {vrij lomp)' — Dat is

een aartige (vreemde) vraag! Leev. 1, 'J3.

e) In tegenstelling van de bet. ö), in tweeledige

opvatting, om iets voor te stellen als te klein of te

groot , in allen gevalle als buiten de juiste maat, en

daardoor ongevallig. || Duizend gulden, een aardig

inkomen voor iemand die zes lande] Ben aar-

inmetje! noemt ge dat een bagatel? Een aardig

wandelingetje, vijf uren gaans! 't Is een aardig werkje,

dat men mij te doen geeft!

Hel wit e«n glas 'Ui ruim drie flessehen wijns bevatte . .

.

Dit aardig glaasje dun gaat rond bij onze lieden.

DB U.1XOI , Dichlk. II'. 'i.

1 1 Al» MJ woord.

1) Van wijze. — 1 ) Op eene aardige wijze, in de

verschillende betcekenissen des woords ; dus op eene

geestige, lieve, bevallige, aangename of vriendelijke

wijze. || Iets aardig verzinnen, nitdrnkken , beschrij-

ven. Zij zingt en danst heel aardig. Het kind begint

al aardigjes te lezen. Hij heeft zich heel aardig ge-

dragen. — Wat kan zy babbelen! nog al aartig ook,
Leev. 1 .

10S. Aartig springt hy met n om, 2.
• ft dit toch aartig overlegd, 7, 261. Ik vind,

dat u dat geheel niet aardig staat, loosjks, Buitm.
2, 01 Hij woont er nog al heel aardig, K. Zev. 3,
19. Nn! dat treft nog al aardig, 4, 393.

Terwyl gr aerdigh onder 't slaen
Eli ooren strengelt aen uw orgel.

poot 1 , 204.

Aardig plooit Minorvaaa hand
Kleed en mantel, aardig klemt zij haar om 't lijfden gou.

[den band.
D. 3. r. LMWWËMt Ged. 232.

2) In ironische opvatting, met verhoogden klem-
toon (verg. bnw. 1,4 en II, 6), om juist het te-

gengestelde der vorige bet. aan te duiden. || Hij droeg
het ven zoo aardig voor, dat ik er van in slaap viel.

Zij «runen daar al heci aardig! zonder luchl uf licht.

'
• bt u daar aardig

lli Van hoeveelheid of intensiteit. In vrij groote

mate, vrij sterk, nog al; altijd ichi ;emeen-
zaam. || Hij heeft aardig gi

geregend. Het il aardig kond. Hij heeft aar-

dig slaag gehad. Ik zit daar aardig a. Wjj
hebben ons daar aardig verv

Aaniii. In de 17'1 " eeuw leende men nog een bnw.
aardig, dat een geheel ander woord was dnn Int hier

behandelde, t. w. eene afleiding van narde, in den
zin van ons aard-ich. Zoo b. v. bij cats 2, 309:
„ Dat al, wat aerdig is, in aerde moei verki

NB 1 , l'J.'J .den ballast van dit aerdigh."

Het woord komt ook reed- in 't Mul. voor (Franc.

3544, enz.; Terg. Mid. Il'db. op Erdicb
Ifl. Aardigheid, aardiglijk ( bijw., thans ouder-

wctsch klinkend), onaardig.

AARDIGHEID, xnw ir
, mr. -heden, vcrkl.

heidje, mv. -ja (in de bet. 2). Van Aardig mei
het achterv. -heid. Hd. artigkeit.

1 Abstract. — a) Eigenlijk. De hoedanigheid van

aardig, doch alleen van zaken gezegd , nooit van per-

sonen. Het geestige, bevallige of behaaglijk van iets;

de aangename indruk dien iets maakt , hetzij door vernuf-

iiding, hetzij door nieuwheid of bevalligheid van
vorm. || De aardigheid van e. pt gy,
waarin de aardigheid gelegen ia? Daar is weinig aar-

digheid aan. Ik heb er nooit aardigheid in kunnen

vinden. Geef dat kind geen duur speelgoed : in drie

dagen is er de aardigheid af.

' N.it ii. r heeft aen elkeen zjn eigen /«.

Ken mag die gaef niel w

Of alles voegt zich dwars en zonder aerdigii

co.vizte-Kx, Paielen li-v

— Vil aardigheid , uit zucht om iels aardigs te

doen eu zich daardoor te vermaken; uit kortswijl.

zonder ernstige bedoeling. || Word daar niet boos

om; het was maar uit aardigheid.

Want Arleouin, zyn licre meester, slaat er

GadtUrlg op; uit aardigheid, 't is waar!
De* niet te min de sukkel voelt het maar.

iibets , Üirht. I'trh. 68.

— Voor de aardigheid (iett doen), het alleen doen

als iets aardigs en omdat men er vermaak in vindt

,

zonder ernstige bedoeling; voor de grap. || Hij zei

het lontcr voor de aardigheid , niet om u te kwetsen.

Laten wc het voor de aardigheid eens probeeren. —
Zulk een zamcngestcldc leer als de wigchelaarskonst

bij de Komeinen wordt voor de aardigheid niet ver-

zonnen , v. limb. BBOtTWKB, Cetar 1, 27.

6 ) Bij overdracht van de zaak , die indruk maakt

,

op den persoon, aan wien zij zich voordoet, üc aan-

gename indruk, dien iemand van iets ondervindt. In

de uitdrukking: Aardigheid hebben (in iett), eigen-

lijk: er aardigheid (iets aardigs) in vinden; dus Er
vermaak of behagen in scheppen. |

Gij hebt er altijd

aardigheid in, mij te plagen. Daar heeft hij nooit

aardigheid in gehad. Hij heeft nergeni aardigheid in.

2) Concreet. Iets dat aardig is.

a) Aardige eigenschap of hoedanigheid. Thans niet

meer in gebruik.

Jeugt en vreugt en aardigheden
Sieren baere schoono leden.

poot 1 , 802.

b) Aardig gezegde, puntige en vermakelijke aan-

merking; dikwijls met het bijdenkbeeld , dat er iets

kwetsends in gelegen is. || Hij hondt veel van aar-

digheden. Hij maakte er zich met eene aardigheid af.

Dat is gecne aardigheid; het is eene lompheid. —
Myn hart zuii my niet toelaten, myn tyd met aar-

tigheden te vcrbeozclcn, Burg. 800. Hy ... zegt
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aartigheden, die er door kunnen, Leev. 2, 327. Gy
lacht met dit alles, juist of het ecne onschuldige aar-

ligheid ware, 6, 86. De flikkerende aartigheden der

Sophistische drogredenaars, 8, 133. Deze jonge lie-

den . . . vielen hen met hunne losbandige aardigheden
op allerhande wijzen lastig, loosjes, Lijnsl. 2, 20.
Eenige dubbelzinnige aardigheidjes, Buism. 4, 38.
Zoutelooze, gewaagde, ongepaste aardigheden, A". Zev.

5, 42, 147; 3, G3; 4, 305. Grinnikend over zijn

zoo gepaste aardigheid, 2, 216. Aardigheden slijten,

debitceren, 3, 97, 141; 1, 23. De Fransche aardig-
heid Ie beau c'esi Ie laid, 4,. 50. Op 't stuk van
aardigheden niet bijzonder kiesch , 5, 291.— Syn. Zie Geestigheid.

c) Aardige handeling of voorval , iets vermakclijks

,

een vroolijke grap. || Met Grootje Rvzig zal ik wel
eens een aartigheidje hebben ; maar alles zal goed af-

komen , Leev. 2 , 145. Het is hier al lang zo dood-
slroom geweest, dat ik al lang gewenscht heb, dat

er zo eens een aartigheidje voorviel, 4, 315. Zo een

aartigheidje mag ik wel zien, 6, 313. De aardighe-

den van Arlequin , fokke, Verz. W. 6, 30.— Syn. Zie Grap.
d) Aardig klein voorwerp; iets dat aantrekkelijk

is door bevalligheid, nieuwheid of zeldzaamheid. || Hij

liet mij allerlei aardigheden zien. Hij brengt haar van
de reis altijd de eene of andere aardigheid mede. Het
heeft geen waarde; beschouw het als een aardigheidje. —
Mijn lieer . . . heeft . . . hem een heele verzameling
van dergelijke aardigheden . . . gezonden, en die aller-

liefst zijn, K. Zev. 2, 109.

e) In ironische opvatting, meest in tegenstelling

der bet. b en c), om een gezegde of eene handeling
als alles behalve aardig voor te stellen. || Schei uit

met die aardigheden! Ik houd niet van die aardig-
heden !

AARDJE. Zie Aard.
AARDKLOMP , znw. m., mv. -klompen. Uit

Aarde en Klomp. Hd. erdklumpe. Klomp of groote

kluit aarde. j| De weg was bedekt met aardklompen,
die de stortregen van den rotswand losgescheurd had.— Meest in overdrachtelijke loepassing, in dich-

terlijken stijl; hetzij van het menschelijk lichaam,
als uit aarde geformeerd, hetzij van de gcheele aarde:
beide met minachting gezegd. Verg. Aardkluit. || Wat
is dan het sterven? de ontbinding van dezen loggen
aardklomp, en de vrijwording van den edelen geest!

v. d. palm, Leerr. 9, 217 (kort te voren, hl. 215,
was het lichaam een klomp aarde genoemd).

dit ons stof en d' aardklomp , waar we op weemlen.
DA COSTA 3, 111.

In de laatste toepassing vormde bild. (9, 252)
de dichterlijke samenst. aardklompzonen voor de kin-

deren der aarde, de aardschgezinde stervelingen.

AARDKLONT, znw. vr., mv. -klonten. Uit
Aarde en Klont. Klont of kluit aarde; hetzelfde als

het meer gewone Aardkluit. Va» de krijgslieden , die

opwiesen uit.de drakentanden , door Cadmns gezaaid,
zegt de dichter:

Dees nieuwen krijgshoop, dus uil d' aardklont opgestaan.
bild. 8, 118.

AARDKLOOT, znw. m., mv. -klooien. Uit
Aarde en Kloot. Bij hooft aardekloot ( Tac. 458
Mengelw. 519, 707).

1 ) De aarde als planeet of als bolvormig hemel-
lichaam beschouwd. Hetzelfde als Aardbol. Vroeger
de gewone benaming, thans alleen nog in den hooge-
ren stijl. ||

Het middel ... om den aardkloot rond
te zeilen, v. D. palm, Red. 3, 137.

Wat dat den Aerd-kloot steunt in 't middel-punt van allen,
Waerom hy vlot en vast kan drijven , en niet vallen.

HOYGINS 1 , 357.

Hoe! zegt de rhilosoof, mijn Heer, gij spreekt dan legen,
Dat de aardkloot om zijn as zich daaglijk;. moet beweegen ?

DB LANNOY, Dtclltk. Jt' . 79.

— Ofschoon aardkloot in deze beteekenis, eigen-

lijk opgevat, geen mv. heeft, als cenig in zijne soort,
laat zich het mv. toch bezigen, wanneer men zich

ettelijke bollen van gelijke soort als de aarde denkt.

|| Zoo duizend oceanen, duizend aardklooten de gren-
zen Uwer heerschappij beperkten, borger, Leerr.

1, 234.

— Aardkloot wordt ook, evenals aardbol, gebe-
zigd om te doen uitkomen, dat men de geheele op-
pervlakte der aarde bedoelt.

|| „ Korte historische

en geographische beschryving des Aard-kloots" (van
L F. kraïbnhoff, 1757). Amsteldnm , dat hoofd-
magazijn van en voor de bewoonde aardkloot , Wildsch.

3, 347. De grootste koningrijken op den aardkloot,

geel, Ond. en Phanl. 103.

2) Beeltenis van den aardbol, als hulpmiddel bij

het beoefenen der aardrijkskunde. Vroeger de gewone
benaming, thans verouderd en door Aardglobe ver-

vangen.

Samenst. Aardklootknnde ( smits , Ged. 85 ; thans
verouderd).

AARDKLUIT, znw. vr., mv. -kluiten, lüt
Aarde en Kluit. Eene kluit aarde. || Eene groote aard-

kluit. De weg lag vol aardkluiten. De aardkluiteu

vielen op de lijkkist neder.

— Bij dichterlijke uitbreiding ook van de aarde
gezegd, om die met minachting als iets nietigs voor
te stellen. Verg. Aardklomp.

En, als van de aardkluit opgenomen,...
Van 't beetre land te droonien.

tollens 11 , 59.

AARDKORST, znw. vr., zonder mv., als

eenig in hare "soort. Uit Aarde en Korst. Hd.
erdkruste. Het gestolde vaste gedeelte der aarde , het-

welk het gloeiende en nog vloeibare gedeelte als eene

korst omgeeft. || L)e vulkanen worden thans algemeen

als openingen in de aardkorst aangemerkt.

Maar eensklaps scheurt zich de aardkorst open,
F.n braakt een zee van vlammen uit.

v. d. pot, Jnl. 30.

Drongt gij ook door de aardkorst heen,
Die haar rustplaats zal bedekken.

LULOFS , Ged. 84.

— Dichterlijk ook in 't algemeen van de opper-
vlakte der aarde gezegd.

Ja! de aardkorst houde eens op, ons gloeiend zweet te slorpen.

TEN KATE 7, 103.

Syn. Aardkorst verschilt van Aardschors; door
het laatste wordt slechts het buitenste, bekende ge-

deelte der aardkorst verstaan.

AARDKREKEL, znw. m., mv. -krekels;

verkl. -krekelfje, mv. -tjes. Uit Aarde en Krekel.

Volksnaam voor een krekel, die op of onder de aarde

leeft, in tegenstelling van Boomkrekel , Ruiskrekel'ev?..;
en bepaaldelijk voor die soort van molkrekel, die

meest onder den naam van Yeenmol bekend is;

Gryllotalpa vulgaris.

AARDKUIL, znw. in., mv. -kuilen. Vit Aarde
en Kuil. Een kuil in de aarde; meestal een gedolven

kuil, en wel bepaaldelijk van het graf gezegd. || Ons
ligchaam moge dan in den aardknil nederzinken, v.

D. palm, Leerr. 9, 217.

AARDKUNDE, znw. vr., zonder mv., om de

absolute beteekenis. Uit Aarde en Kunde. Hd. erdkunde.
De wetenschap , die het ontstaan , de oorspronkelijke

vorming en de latere veranderingen der aarde onder-

zoekt (geologie); inzonderheid de wetenschap der steen-

soorten , die de bestanddeelen der aardkorst uitmaken

,
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zoonel op zich zelve aU ten opzichte harer Ligging
geognosie).

|| liet nauwkeurig beat

van dan Bouiegrond of Teelaarde behoort niet bij de
Aardkunde te huis, maar bij den Landbonvi
k..s.. , Bodem r. .Wc/. 1

, B

%fl. Aardkundig

AARDKUNDIG, bnw., om de absolute bc-

leakenii «rader trapp. v. vogel. Van Aardkunde met
bel aehterr. -ig. Tot de aardkunde betrekking heb-

tmderxoek. Aardkundige
waarnemingen.

— Aardkundig' „„-.. niv. -kundi-
ge», beoefenaar der aardkunde || Hel
grond, wel Bk het doel ü ran den aard-
kan Bodem v. Jfed. 1 , 8.

AARDLAAG, ara n mv. lagen. 1'it Aarde
en laag. Eigenlijk in 't algemeen: cene laas van

il .iUnd ran tn* (roep, uil iteanrotsblokken
opeengestapeld

, m««r door A< eeuwen overtrokken
Hel vruchtbare a;irdlnag.

meter, Boeten, i-

In 't bijzonder, in de aardkunde. Ecnc laag
vau eene bijzondere soort van aarde, deel uitmakende
van de aardschors; in tegenstelling ran andere lagen,
die uit andere soorten van aarde bestaan. || Devcor-

rzaak van de ongelijke ligging der aardla-

gen, die tol vroegere tijdperken dan bet bedei
sche behooren

, moet worden toegeschreven aan ver-

heffingen of nedertakkingen van een gedeelte der
aardoppervlakte, staring, Bodem v. Sed. 1, 1.

AARDLEVERING, znw. vr., mv. -leve-
ringen. Uit Aardt- en Levering. Het leveren of af-
staan van aarde uit eigen grond door de aangelanden,
tot bet maken of hentellen van een dijk; ook d. Ver-
plichting tot die levering. Verg. Aardhaling.

|| üe
aangelanden beneerden niet verplicht te zijn tot aard-
levering. Een proces over aardlevcring.

AARDLUIS. Zie Aaki.yi.oo/
AARDMAN. Zie Aakomamhi
AARDMAND, znw. vr„ mv. -mand,,,. Dit

Aarde en Hand. Mand tot het vervoeren van aarde,
vooral in gebruik bij de mineurs, om bij het grav en van
mijnputtcn de beneden lo-gemaaktc aarde naar boven
te krijgen; waartoe de mand, aan een touw bevestigd,
door middel van een windas wordt opgehaald.

AARDMANNETJE, znw. onz , mv. -man-
neljet. Uit Aarde en Mannetje. Hd. eidmannchen,
erdmannlein. Verg. Aariigkïst.

1 ) In de Gcrmoonsche godenleer. Eene soort van
aardgeest; dwergachtig wezen, tot het geslacht der
Alven of Elven bchoorende , dat zich doorgaans in de
aarde, vooral in bergen, maar ook wel verborgen in

bewoonde huizen ophoudt. Zij maken een afzoi

volk uit , met cene eigene taal en door een koning
geregeerd, leven doorgaans met df ! mi vriend-
schap en ben ijzen hun diensten; maar beleedigd wor-
den /ij vijandig en kwelliek. Zij zijn zeer klein van
gestalte en komen in zooverre overeen met de Pggmaeïn
der Grieken (ri//<«fo,-, een vuist groot).

!>•• aardmannetjes leven hier en daar nog in het
volksgeloof voort. Zelden ziet men ze zelf; maar men
kent doorgaans lieden, die anderen kennen, welke te
gezien hebben. Men hoort ze echter nu en dan , veelal
wanneer er drukte ophanden is. Dan stommelen
keuken, kelder of waschbok . i f op den / Ider; slijpen
nel de messen voor eene bnnKft

, letten de benoo-
digdheden klaar, enz.— Ofschoon de naam bij 't volk altijd dm dimi-
nutieven vorm heeft , vindt men het aardmannetje bij

dichters wel eens tot aardman vergroot, zonder eenig
verschil van opvatting.

'k Herdenk ilan , hoe, bij 'l vallen van .1" n dag,
Ik 't aomers vaak door 't krcupelboscb bleef d

teek *iu schrik, naar spook of l

V. LBNNBF . Poft 9 . 10.

KI. leis laat de dichter, in zijn Adegild , een onder-

aardschen gee-t , een Aardman verschijnen, maar die

irnamer personage is dan de gewone aardman-
netjet, en zoggen kan (Tuit. 1 , 2

'k Ikzit als Aard- en Her.;- n

De ralmste heerschappij.

Itij overdracht wordt een bijzonder klein en nie-

een aardmannetje
genoemd. || Kijk dal aardmannetje ilaar eena

zou zoo'n nardmannetje kannen uitricl

AARDMEETKUNDE, mw. vr.,

mv.. als eenig in hare soort. Dit Aarde en Meetkunde.
De wetenschap der Aardmeetkunst (zie ald.); de the-

oretische geodesie.

Af l. Aardmei tkundig.

AARDMEETKTJNDIG , bnw., om de ab-

solute betcekenis zonder trapp. v. vergel- Van Aard-
meetkunde met liet achterv. -ia. Tut de aardmeet-
knnde betrekking hebbende. || Aardmeetkundige waar-

gen.

— Aardmeetkundige, als gemeens], znw , mv. -kun-

digni, beoefenaar der aardmeetkunde. || Ben bekwaam
aardmeetkundige.

AARDMEETKUNST, znw. vr., zonder

mv., als eenig in hare soort. Dit Aarde cu Mee/kunst.

De kunst of practischc kennis om de afmetingen dei

aarde, de ligging van gegevene punten ten opzichte

van de denkbeeldige cirkels en punten , die men op
hare oppervlakte aangenomen heeft, alsmede de li

eu den inhoud van geheele staten en landen Ie bepa-

len; de practischc geodesie. || De aardmeetkui
paalt onder andere de lengte en breedte eener gegevene

*>jn. De Aardmeelkunsl verschilt van de Land-
meelkumt , die zich tot kleinere gedeelten vau de op-

pervlakte der aarde bepaalt, en zich om de geogra-

phischc lengte en breedte niet bekommert.
AARDMETING, znw. vr., mv. -metingen.

Fit Aarde en Meting. Hd. erdmessung.
I 11- 1 bepalen der afmetingen vau den aardbol,

of der ligging van gegevene punten ten opzichte van

de denkbeeldige vaste punten en cirkels, die men op
zijne oppervlakte aangenomen bei R . au den
vlaktc-inhoud van geheele staten en landen; de uit-

oefening der Aardmeelkunsl.
|| Op het einde der 18d "

een*, hebben talrijke aardmetingen plaats gehad, om
bet quadrant van den meridiaan en daaruit de lengte

len meier te bepalen.

2) De theoretische en practischc kennis, tot het

verrichten van aardmetingen (in de bet. Ij vereischt

{geodesie), de vercenigiiiL- ran hetgeen door Aard-
meetkunde en Aardmeetkunst afzonderlijk wordt uit-

gedrukt. || Hij hoeft zich met ijver op de aardmeting

toegelegd

.

AARDMIER, anw. vr., mv. -mieren, verkl.

miertje, mv. -Zjes. Uit Aarde en Mier, Mier, die

in de aarde nestelt; hetzij eigenlijk, in tegenstelling

van de mieren, die baar nest in holle boomstammen
hetzij in dichterlijke opvatting, om de mier

bepaaldelijk \ . dat in de

aarde

— Van bier de dichterlijke samenstelling aardmier-

wroelen, waarmi- Ir BILD. (7, 122) het zwoegen der

stervelingen afschildert, die als mieren in hel itof

der aarde wroeten.

n rlii dalstar salf en dagscluiw aardDTtierirrortfn
,

Mag ons een straal dier glans de tastbrc mist vrnocten.
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AARDMIJT , zniï. vr., mv. -mijlen. Uit Aarde
in Mijl. Gewone soort van mijt, rood of geel van
kleur, met langen prieravonnigen snuit en grootc ge-

tukte tasters , veelal aan vochtige plaatsen , hetzij op
den grond of op boomstammen levende; Bdella.

AARDMOLM, znw. onz., zonder mv., als col-

lectieve stofnaam. Uit Aarde en Molm. Ook Aard-
mulm, in minder alledaagschen en daardoor veredelden
vurm. Droge , losse, lijnc aarde, in tegenstelling van slijk

en zand.

Zijn bodem was graniet, mot aardmulm overtrokken.
Dll.1). 2, 345.

AARDMOS, znw. onz., mv. -mossen. Uit Aarde
(ii Mos. lid. erdmoos.

1) Algemcene benaming voor de mossoorten, die

op den grond groeien , in tegenstelling van Boom- en
Steenmossen.

2) Aardmos of eerdmos wordt in de volkstaal ook
gebezigd van de plant, die gewoonlijk lïolfsklauw

heet. J)ie benaming is echter verkeerd , daar deze plant

geene mossoorl is, hoewel eenigszins daarop grhjkende.

Verg. dodon. 840 b.

AARDMUIS , znw. vr., mv. -muizen; verkl.

-muisje , mv. -jes. Uit Aarde en Muis. Hd. erdmaus.

1) Eigenlijk. Muis, die in de aarde, onder den
grond, in velden en akkers leeft, en daarom, in te-

genstelling van de Huismuis, ook Veldmuis genoemd
wordt; Mus aroalh. || De aardmuizen richten dikwijls

groote schade op de akkers aan. — Dan zou men
een speld hooren vallen, en een aardmuisje ritzelen,

Leeo. 5, 137.

2) Overdrachtelijk worden de Aardakers, om de

overeenkomst in gedaante, in de volksspraak ook wel

Aardmuizen genoemd. Zie Aakdakkr.
AARDMULM. Zie Aardmolm.
AARDNOOT, znw. vr., mv. -noten; verkl.

-nootje, mv. -jes. MM Aarde en Noot. Hd. erdnusz.

1 ) De eetbare kuolwortel van Bunium bulboeastanum

L. Verg. dodon. 582 b. Bij kil. „Aerd-not, bul-

boeastanum"
2) Ook in gebruik als benaming van den Aard-

aker ( Lathgrus tuberosus L. ), vooral op Ovcrllakkec

,

waar de landbouwers, die aardakers telen, notenboeren

genoemd worden.

AARDOLIE , znw. vr., mv. -oliën voor ver-

schillende soorten. Uit Aarde en Olie. Hd. eriliil.

Een in aardlagen voorkomend vloeibaar mengsel van
onderscheidene vluchtige koolwaterstoffen ; ook Steen-

olie genoemd , lat. oleum petrae of petroleum , welke
laatste naam ook in het dagelijksch leven veelal gebe-

zigd wordt. De aardolie wordt ook wel naphtha ge-

heeten , een naam die echter ook voor andere stoffen

in gebruik is. || De Amerikaansche aardolie wordt te-

genwoordig veel gebruikt in plaats van raapolie. De
aardolie brandt bijna even helder als gas. Niet alle

soorten van aardolie zijn even ontvlambaar. Dubbel
gezuiverde, kleurlooze, geheel onschadelijke aardolie.

AARDPARKIET, znw. m., mv. -parkieten.

Uit Aarde en Parkiet. Eene soort van parkiet o£ pa-

pegaai uit Australië, van de grootte ecner lijster, die

uitsluitend op den grond leeft, zeer vlug loopt en

snel vliegt, maar altijd laag bij den grond; Psittacus

(pezoporus ) formosus.

AARDPEER , znw. vr., mv. -peren. Uit Aarde
en Peer. Hd. erdbirne, zw. jordpdron, welke beide

woorden echter de beteekenis hebben van ons aard-

appel. Soort van aardvrucht, de eetbare peervormige

knol van Helianthus tuberosus L., fr. topinambour;

uit Brazilië afkomstig, en voorheen, vóór het alge-

meen worden der aardappelteelt , meer dan thans hier

te lande bekend. Vroeger ook Aardartisjok geheeten

;

zie ald.

— De naam Aardpeer wordt, bij uitbreiding, ook
voor de plant zelve gebezigd.

AARDPEK , -nw. onz., zonder mv., als collectieve

stofnaam. Uit Aarde en Pek. Hd. erdpech. Eene in aard-

lagen en aan de oppervlakte van sommige meren ( b. v.

van de Doode Zee) voorkomende vaste stof, donker-

bruin of zwart van kleur , smeltbaar , doch in de koude

hard , bij sterke verhitting brandbaar ; hetzelfde als

Mineraal pek , Jodenpek , Jodenlijm , lat. asphaltum
;

in de mineralogie asphalt , welke naam ook in het

dagelijksch leven veelal gebruikt wordt. || Aardpck

,

met zand of steengruis vermengd, is in de laatste ja-

ren veel gebezigd tot liet maken van voetpaden.

AARDPIMPERNOOT , znw. vr., mv. no-

ten; verkl. -nootje, mv. -jes. Uit Aardeen Pimper-

noot. De Nederlandsche benaming der vrucht, die ge-

woonlijk met den Eranschen naam pistache {de terre)

genoemd wordt; t. w. de vrucht van Arachis hgpo-

rjaea L., eene lage kruidachtige plant, uit Zuid-Ame-

rika afkomstig, veelvuldig in Oost- en West-Indië en

ook in het Zuiden van Europa gekweekt, wier peulen

of zaaddoozen allengs in den grond dringen om daar

te rijpen. I)c vrucht, van de gedaante eener kleine

langwerpige noot, bevat twee of drie zaden, die, in

de ascb geroost, een smakelijk voedsel opleveren; men
perst er ook eene heldere olie uit, gebruikt ze bij de

bereiding der chocolade , enz.

— De naam Aardpimpemoot wordt, bij uitbrei-

ding, ook voor de plant zelve gebezigd.

Aardplakker, znw. m., mv. -plakkers.

Uit Aarde en Plakker. Werktuig bij Bordwerken in

gebruik, t. w. eene vierkante plank, in welker mid-

den een steel onder een hoek van 45° bevestigd is,

dienende om de boven- en zijvlakken van versch op-

geworpen aardwerken vast en gelijk te slaan. || De

glooiing werd met aardplakkers vast ineengezet en be

hoorlijk afgewerkt.

AARDRIJK ( nitspr. met d), znw. onz., zon-

der mv., als eenig in zijne soort. Uit Aarde en Rijk.

Ohd. erdrichi (graff 2, 392); mhd. erderiche , erl-

riche (ben. 2', 693); nhd. erdreich; osaks. erdhriki

{Héliand 376, 2881); ags. eordhrice (ettm. 28);

ofri. irthrike, erthrike (richtii. 855); mnl. erderike

,

ertrike. Het woord is in de vroegste tijden van het

Germaansehe Christendom gevormd naar het voorbeeld

van hemelrijk, dat ontleend wfas aan de bijbelsche

uitdrukking het koninkrijk der hemelen {tj ^(toiXtia

r&v ovoavay, regnum coelorum). In den Héliand

vs. 28S1 vindt men erdhriki in den abstracten zin

van heerschappij over de aarde; doch vs. 376 heeft

het de concrete beteekenis, die overal elders de ge-

wone is. Aanvankelijk gebezigd in bepaalde tegenstel-

ling van hemelrijk, was aardrijk in de eerste plaats

de Aarde als een koninkrijk beschouwd , het Rijk der

aarde. Doch al vroeg werd het in ruimeren zin opge-

vat; rijk verloor de oorspronkelijke kracht van ko-

ninkrijk, gebied, en nam eene meer algemcene betee-

kenis aan, dezelfde die zich ook in dierenrijk en

plantenrijk vertoont. Nog in 't Mnl. treedt de tegen-

stelling van hemelrike en erderike vrij duidelijk op

den voorgrond, en werden beide — bij wijze van

eigennamen — zonder lidwoord gebruikt. Doch daar-

nevens gold reeds de ruimere beteekenis , die sedert

de gewone is geworden , en waardoor aardrijk thans

in de meeste gevallen nagenoeg met aarde gelijkstaat

,

ofschoon dit laatste meer eigenlijk en bepaald , aardrijk

altijd min of meer figuurlijk en schilderachtig is.

Alleen in dichterlijken stijl wordt aardrijk nog som-

tijds in den ouden en echten zin genomen (zie de

bet. 1).

1 ) De aarde met alles wat zij bevat , als een rijk

of staat, als een groot gebied beschouwd; het rijk
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— Aardrijkskundige , als gemeensl. znw., mv. -kun-

digfn. Iemand die de aardrijkskunde als hoofdvak be-

oefent, of die wetenschap door geschriften verder heeft

uitgebreid.
|J

Een uitstekend aardrijkskundige. Strabo ,

een der voornaamste aardrijkskundigen der oudheid.

AARDROERING, znw. vr., mv. -roeringen.

Van Aarde en Hoeren (aanraken), met het achterv.

-ing. Ook Grasroering gehecten: zie ald. Oud-vader-
landsche rechtsterm. Zinnebeeldige of symbolische ver-

richting bij de gerechtelijke aanvaarding van een stuk

lands in eigendom of te pande. Door het steken en

overreiken eener graszode werd de eigendom afgestaan

en overgedragen ; door ze aan te nemen of aan te

roeren, aanvaard. Verg. v. leeuwen, Oost. v. Rijnland,

bl. 176. || Die de naesting wil doen, verschijnt voor
Schout enz. . . . ende . . . doet in haer by-wesen
grasroering ende aerdroeriug, de groot, lul. B. III,

§ 16.

AARDROL, znw. vr., mv. -rollen. Uit Aarde
en Sol. Zware steenen of ijzeren rol, die men gebruikt

om den grond vaster ineen te drukken en vlak te

maken. Ook eenvoudig Hol genoemd; thans echter

veelal met den hoogd. naam Wah bestempeld. || Het
terrein werd met de aardrol geëffend.

AARDROLLING, znw. vr., het mv. niet

in gebruik. Van Aarde en Hollen (bedr. ), met het

achterv. -ing. In het krijgswezen. Bijzondere wijze

van sappeeren , inzonderheid gebruikelijk in dichtbeplant

terrein , waarbij de gravers den rolkorf , die anders

tot dekking dienen moet , achterwege laten en zich

alleen met een masker van grond dekken , hetwelk

zij telkens met de schop vooruitwerken , zoodat de

grond als 't ware wordt voortgerold. Ook Turksche
sappe geheeten.

||
Bij het beleg van Steenwijk in

1592 is de aardrolling met goed gevolg gebezigd, om
eeue natte gracht over te trekken.

AARDROOK , znw. m., zonder mv., als col-

lectieve stofnaam. Uit Aarde en Rook. Hd. erdrauch.

Andere benaming der plant, die gewoonlijk Duiveu-
kervel heet; vroeger ook Grijzekom genoemd, in Gro-

ningerland roode remke; Fumaria officinalis L. De
vroegere Latijnsche naam was fumus terrae , vanwaar
fr. fumeterre. Reeds bij de Grieken heette zij y.a7Cróq,

rook. Volgens plinius (25, 99) is zij aldus genoemd,
omdat zij , evenals de rook , de oogen doet tranen

( „ omdat het sap daer van op de oogen gestreken

zijnde, de tranen daer uut doet loopen, min noch
meer dan oft daer eenighen roock in de oogen geco-

men waere", dodon. 87 a).

AARDSCH, bnw., 'zonder trapp. v. vergel., om
de absolute beteekenis. Van Aarde met het achterv.

-sch. Ohd. irdisc (graff 1, 419); mhd. en nhd.

irdisch (ben. 1, 442); ofri. erdsch (RICHTH. 854);

mnl. erdsc , ertsc; bij PLANT, eerdtsch en eerdisch;

bij kil. aerdfsch. Tot de aarde betrekking hebbende;

hetzij zich op aarde bevindende , of uit de aarde voort-

gekomen , op aarde geschiedende , tot het leven op

aarde behoorende; meestal met zinspeling op den aard

of de natuur , die hiervan het gevolg is. Doorgaans
drukt aardsch eene tegenstelling met hemehch uit,

en daardoor verkrijgt het soms de beteekenis van ver-

gankelijk in tegenstelling van eeuwig; waaruit echter

niet voortvloeit, dat het altijd in een ongunstigen zin

zou genomen worden. De verschillende opvattingen

gaan onmerkbaar in elkander over en kunnen niet

altijd streng gescheiden worden.

1 ) Zich op aarde bevindende : zonder eenige bijbe-

teekenis , doch in tegenstelling van hemehch. Thans
min of meer verouderde, meest dichterlijke beteekenis.

Zoo b. v. zegt huygens (1 , 121) van een bedelaar:

„Hy is een Aerdsch Planeet", d. i. die op de aarde,

niet aan den hemel dwaalt, een zwerveling op aarde.

Aardsche Magten, looft den Heer!
Psalmbcr. 20, ].

Bidt, aardfiche volkeren! bidt aan!

DA COSTA 3, 166.

En 't aardsche Paradijs beklautren langs zijn rotsen.

bild. 2, 343.

2) Uit de aarde voortgekomen of uit het leven hier

op aarde voortvloeiende ; op aarde geschiedende , tot

het leven op aarde behoorende , en daarvan het ka-

rakter dragende ; meest in tegenstelling van hemehch.

|| Dit aardsche leven. Aardsche grootheid. Aardsche

zorgeu , over aardsche dingen. — De eerste mensche

is uyt de aerde, aerdtsch, 1 Cor. 15, 47. Daer zijn

hemelsche lichameu , ende daer zijn aerdtsebe licha-

men, 1 Cor. 15, 40. Dat wij onze aardsche woon-

stede eens verlaten zullen voor het verblijf in zaliger

gewesten, v. d. palm, Sal. 5, 308. Het genot van

aardsche voorregten, Leerr. 9, 15!). Den doolhof der

aardsche wisselvalligheid , Red. 1 , 204. Aardsche goe-

deren , ... aardsche onheilen, 1, 55. Aardsche zalig-

heid, Leev. 4, 232; 6, 20. Aardsche gelukzaligheid,

1, 378; 4, 69. Aardsch geluk, nieuwland, Nag.

Ged. 40; tollens 6, 68; da costa 1 , 179. Aardsch

genot, vondel 8, 63; beets, Ged. 134. Aardsche

lusten, bild. 2, 367. 't Aardsche minneplegen, 2,

371. Aardsche melodie, 2, 344. Aardsche zangen,

2, 408. Een aardsch begrip, helmers, Holl. N. 60.

Het aardsche stof, K. Zev. 5, 323.

Ach! aardsche wellust heeft verdriet,

F.n 't aardsche lijden heeft ook zoetheid.

bild. 11 , 13.

Wy weten 't; eens zal de aard met de aardsche lust verdwijnen.

2, 407.

Dat ginds iets beters ons verbeidt,

Dan aardsche vreugd en smart.

tollbns 8 , 48.

'I Zal zijn om stralen op te vangen

Van wat geen aardsche wijsheid weet.

11 , 68.

Geest van God en van Gods zoon ! ...

Wapen onzen aardschen gee6t!

DA COSTA 2, 162.

— Een aardsch paradijs, een heerlijk lustoord,

zoo schoon als het hier op aarde maar wezen kan.

|| Een aardsch Paradys, omringd door verrukkelyke

velden , ingeslooten door staatige bosschen , Leev. 5

,

373. De waardige eigenaars van dit aardsch Paradys,

8, 260.
— Een aardsche hemel, een hemel op aarde, een

geluk zoo groot en zoo rein als de aarde maar schen-

ken kan.

Smaakte al der liefde zaligheden ,

En d'aardschen hemel van de trouw.

beets, Dicht. Vtrh. 173.

— Somtijds neemt aardsch , wanneer de tegenstelling

met hemehch op den voorgrond staat, meer bepaald

het denkbeeld van vergankelijk aan. ||
Wy weten,

dat , soo ons' aerdsche huys . . . gebroken wort , wy
een gebouw van Godt hebben . . . eeuwigh , in de

hemelen, 2 Cor. 5, 1. 't Sterflijk aardsch geslacht,

bild. 2, 380.
met den trots

Eens meer dan aardschen , meer dan sterfelijken Gods.

BILD. 2, 301.

— Het aardsche, op zich zelf staande als enkelv.

onz. znw. Alles wat de aarde bevat of oplevert. || De

Heere heeft mij immers al het aardsche ontnomen

,

zelfs mijn' man, Wildsch. 6, 49. Het verband tus-

schen het hemelsche en het aardsche, tusschen geest

en lichaam, K. Zev. 1, 9. Dat zij reeds los is van

het aardsche, 5, 318.

Van de aarde en 't aardsche ontboeid.

TO I LENS 8 , 47.
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— Syo. Aarikch, Wereldsch. — Het eerste, als

tegenstelling van hemelsch, verschilt van het laatste,

dat tegenover geestelijk staat en altijd eene ongunstige

heteekenis heeft. Aardsche genoegens kunnen onschul-

dig en rein zijn; hij wereldsche denkt men altijd aan

iets, dat met 'smenschen geestelijk welzijn in strijd is.

xvndt E. Bij vondel vindt men aertsch ook ge-

bezigd als afleiding van aarde in den zin van zand,

stof, waarvoor men thans aardachtig zegt. Bij 't ver-

haal der steenwerping van Deucalion en Pyrrha, zegt

de dichter (11, 319):

Het deel der steenen, uit verdronckene landouwen
Geraept , en vocht en aertsch , verkeerde meer en meer
In groeizaem menschevleesch.

Afl. en Saiuenst. Aardschheid; Aardschgezind.

AARDSCHGEZIND, bnw.; -gezinder, ge-

zindst. Uit Aardsch en Gezind. Ook aardsgezind ge-

schreven , doch ten onrechte. Aan eene samenstelling

met Aarde, door' middel eener bindletter s, valt niet

te denken, evenmin als hij roomschgezind aan eene

samenst. met Home, daar de e van aarde en Home
de inlassching eener verbindende s overbodig zou ma-

ken. Het teeken van den 2de° nv. zou de s hier volstrekt

niet kunnen zijn ; een genit. op s laat aarde niet toe

,

en geene enkele samenstelling in de oudere of jongere

verwante talen vertoont dien vorm. De meeste woor-

den, met gezind gevormd, bevatten eene adverbiale

bepaling, bestaande uit een bijw. (of als zoodanig

gebezigd bnw.), als welgezind en kwalijkgezind. Op
gelijke wijze zegt men luthersch-, fransch-, engelsen-,

spaanschgezind enz.; zoo dan ook aardschgezind. Wat
doopsgezind, staatsgezind en enkele andere betreft,

die niet geheel op dezelfde w ijze gevormd zijn , zie

daarover bij Doopsgezind.

1) Eigenlijk, van personen. Gezind tot het aardsche

,

gehecht aan de aarde en hetgeen zij oplevert, en

daaraan te hooge waarde hechtende ; in tegenstelling

van hemelschgezind , en daarom altijd in ongunstige

opvatting. || Hun zwak geloof en onvolkomen ver-

trouwen, hun weifelend aardsgezind hart, Wildsch. C,

250. De zucht eener aardschgezinde menigte naar het

wonderbare, v. oosterzee , Lev. v. Jez. 2, 119.

— Aardschgezinde , als gemeensl. znw.; een aardsch-

gezind persoon,
j

Verwacht zóó iets niet van een

aardschgezinde. De zorgeloosheid der aardschgezinden

omtrent hunne hoogere belangen.

2) Van zaken, t. w. van datgene waaruit de ge-

zindheid van een persoon blijkt. Getuigenis of blijk

gevende van te groote gehechtheid aan het aardsche.

Of druisebt die aardsgezinde zucht

Uw doel, o Vader! tegen?

TOLLEÜS 6, 68.

Afl. Aardschgezindheid.

AARDSCHGEZINDHEID , uw. vr., zon-

der mr., als benaming eener bijzondere hoedanigheid.

Van Aardschgezind met het achterv. -heid. De hoe-

danigheid van aardschgezind; te groote gehechtheid

aan het aardsche. Verg. het gedicht van tollens,

Aardsgezindheid getiteld (6, 65 vlgg. ). ||
Zou aardsch-

gezindheid in deezen alle zucht tot kennis uitdooven ?

I.eev. 8, 221. God der geesten! ... vergeef onze

aardsgezindheid , ... werk in ons dien hemelschen

zin! v. d. palm, Leerr. 9, 226.

AARDSCHHEID, znw. vr., zonder mv., als

benaming eener bijzondere hoedanigheid. Van Aardsch

met het achterv. -heid. De schrijfwijze aardsheid is

even onbestaanbaar als die van aardsgezindheid: zie

bij Aardschgezind. Eigenlijk, in 't algemeen, de

hoedanigheid van aardsch ; maar door 't gebruik alleen

op personen toegepast, in de bijzondere opvatting van

die gesteldheid van geest en gemoed, waardoor beide

zich uitsluitend met aardsche dingen bezighouden;

gehechtheid aan bet aardsche ; dezelfde hoedanigheid

,

die gewoonlijk Aardschgezindheid genoemd wordt.

Dichterlijke uitdrukking, vooral bij bild. geliefd

,

doch reeds oudtijds bekend, daar zij niet alleen bij

vondel, maar ook reeds bij ph. numan (S/rijt des

gemoets , 35 a, b, 59 b en elders) wordt aangetroffeu.

hoe wr hier beneden warren
In schaduwen , verbystert en verblint

Van aerdtscheit , daer men troost noch heil by vint.

VOKnEL 8, 63.

Wat is mijn zang en wat mijn danken

,

Dan aardschheid, die mijn schuld vermeert.'

BILD. 5 , 181.

Dees wareld en beur trots gehaat!
En, daar de zegekroon, daar 't Hemelsch heil verworven,

Waar aard , noch aardsheid meer bestaat

!

S , 267.

Dat onze poézy, door hooger geest bestuurd,
Die korst van aardschheid moog doorweken en doordringen

,

Waar heische twijflary de harten in bemuurt.
DA COSTA 2, 157.

AARDSCHOK, znw. m., mv. -schokken. Uit

Aarde en Schok. Schok of plotselinge schudding van
een gedeelte der aardkorst, door onderaardsche vulka-

nische werkingen veroorzaakt ; kortstondige , maar
hevige aardbeving. || Dat een . . . kruidmolen met
eenen verschrikkelijken slag in de lucht vloog, die alle

gebouwen deed daveren, alsof een geweldige aardschok

Amsterdam met eenen algemeenen ondergang bedreigde ,

loosjes, Lijnsl. 3, 136.

Een bevige aardschok had, in lang vervlogen jaren.
Het (rotseeraarte } van den top eens bergs gescheurd.

meyeb , Bcekan. 9.

Geen aardschok of geen onweersvlaag
Regt zoo veel wee en jammer aan.

tollens 12, 91.

— Bij dichterlijke vergelijking ook gezegd van eene

onverwachte en geweldige gebeurtenis, die als een

hevige schok de grondvesten van staat of maatschappij

doet trillen.

Euroop herademt weer van d'aardscbok , die het schudde,

Die d'onderwoelden grond deed golven als een zee.

ter haak, Ged. 2, 217.

Hoort de buldrende onweérsvlagen

,

Voelt den aardschok onzer dagen,
Die Europaas boezem splijt

!

schimmel , Verspr. (led. 2.

Als bank- op bankbreuk met den aardschok die ze baart,

De pijlers van de Beurs doen siddren.

DA COSTA 3 , 87.

AARDSCHORS, znw. vr., zonder mv., als

eenig in hare soort. Uit Aarde en Schors. De buitenste

korst der aarde, voor zooverre zij bij den geoloog

bekend is. || Hoevele kostbare metalen liggen in de

aardschors verborgen!

Syn. Zie Aardkorst.
AARDSCHOUW, znw. vr., mv. -schouwen.

Uit Aarde en Schouw. Benaming eener voormalige

dijkschouw in Gelderland , die omstreeks St.-Jan placht

gehouden te worden; aldus genoemd, omdat geschouwd

werd, of de dijk wel „ter voller aarde" was.

AARDSCHUDDING, znw. vr., mv. -schud-

dingen. Uit Aarde en Schudding. Schudding van een

gedeelte der aardkorst ; hetzelfde als Aardbeving , meest

in dichterlijken stijl.

Aardschuddingen van uit den afgrond, — bliksemslagen

En ijssteenklompen , — pest en oorlog, — felle plagen.

DA COSTA 3, 140.

AARDSCHUIT, znw. vr., mv. -schuiten.

Uit Aarde en Schuit. Schuit, bestemd tot het ver-

voeren van aarde of zand. || Ontvreemd: — twee

aardschuiten , liggende op den Bieabosch , nabij Dor-

drecht, Alg. Politieblad, 1855, bl. 681.
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AARDSCHTJW, bnw.j de trappen v. vergel.

niet in gebruik. Uit Aarde en Schuw. Yerg. licht-

schuw. De aarde schuwende, afkeerig van de aarde.

Dichterlijke uitdrukking.

De kuische rei der nonnen
,

Die . . . voor 't outer neergeknield
,

Het aardschuw oog ten . . . hemel hield.

beets, Dicht, Verh. 18.

AARDSLAK, znw. vr., mv. -slakken. Uit

Aarde en Slak. De naakte, huislooze slak, die men
des avonds , of nadat het geregend heeft , overal langs

den weg ziet kruipen; Limax. Naar haar verblijf op

en in de aarde aldus genoemd , inzonderheid in tegen-

stelling van andere soorten van slakken. || De roode

aardslak , Limax ritfns. De zwarte aardslak , Limax
uter.

AARDSLANG, znw. vr., mv. -slangen (in

de bet. 1). Uit Aarde en Slang. Hd. erdschlange.

1) Slang, die op de aarde, op den grond leeft;

in tegenstelling van Waterslang en Boomslang.

2) In de Germaansche godenleer. De groote slang,

die midden in den Oceaan ligt , de personificatie der

alles verwoestende zee, de Jórmungandr en Jl/dh-

gardhsormr der Edda. De Aardslang is een telg van

den boozen god Loki eu de reuzin Angurbóda. Nog
jong zijnde werd zij door Alvader in de zee gewor-

pen, waar zij eerlang zoozeer aangroeide, dat zij den

ganschen aardbodem omgaf en zich in den staart bij-

ten kon. Bij den ondergang der wereld zal Thunar
{Thórr) haar bestrijden en doodcn , maar zelf sterven

aan het gif, dat zij over hem zal uitstorten.

AARDSPIN , znw. vr., mv. -spinnen. Uit Aarde
en Spin. Hd. erdspinne. Spin, die zich op de aarde,

op den grond ophoudt , en daar hare prooi bespringt

;

in tegenstelling van andere spinnen, die webben of

netten maken.

AARDSTAMPER, znw. m., mv. -stampers.

Uit Aarde en Stamper. Houten blok, meestal acht-

kantig , met een steel of met twee handvatten , die-

nende om grond of aarde aan te stampen. || Doormid-
del van aardstampers gaf men stevigheid aan het werk.

AARDSTER, '

znw. vr., mv. -steden. Uit

Aarde en Ster. Soort van paddenstoel , tot de buik-

zwammen ( Gasleromycetes) behoorende; aldus genoemd,
omdat het buitenste omhulsel van het kogelronde mid-

delgedeelte" later in een aantal slippen openspringt,

waardoor de plant een stervormig voorkomen krijgt;

Geaster Mich.
— Ook het Hd. kent erdstern, doch in andere

beteekenis , t. w. als benaming van eene soort van

klein varenkruid, ook mondraute geheeten; Botry-

chium Lunaria Swtz.

AARDSTOF, znw. onz., zonder mv., als col-

lectieve stofnaam. Uit Aarde en Slof. lid. erdstaub.

Stof der aarde. Op zich zelf weinig in gebruik , maar
meermalen gebezigd in dichterlijke samenstellingen. Zoo
b. v. bij bild.: aardstofaarlig (5, 109); aardslof-

kluit ( 5 , 443 ; 14 , 177 ) ; aardstofzwanger ( 5 , 144 ).

AARDSTRIK, znw. m., mv. -strikken. Uit
Aarde en Strik. Verboden jachttuig, bestaande in een

strik van koperdraad, die door stroopers op den grond
(op de aarde) geplaatst eu bevestigd wordt, om hazen

of konijnen te vangen ; in tegenstelling van Vogelsirik

enz., doch veelal kortweg Strik genoemd. || De geene

die men bevinden sal frequenterende met liggende ofte

staeude garens , op eenige dammen oft paden , oft met
horsen, furetten, aerdt-stricken oft diergelijcke instru-

menten jagende, Ordonn. v. Zeel. 5 Dec. 1623 ( Gr.

Plac.-B. 1, 1355).

AARDTOR, znw. vr., mv. -terrren. Uit Aarde
en Tor. Tor of kever, die op en onder den grond of

de aarde leeft. Ook Loopkever geheeten; Carabus.

AARDTRAPPER, znw. m., mv. -trappers.

Uit Aarde en Trapper. De werkman in eene aarde-

werksfabriek , die de aangemengde aarde met de voe-

ten trapt eu kneedt, en zoodoende ze geschikt maakt
om verder door den draaier bewerkt te worden.

AARDVARKEN, znw. onz., mv. -varkens.

Uit Aarde en Varken. Een afzonderlijk geslacht van

tandelooze zoogdieren in Afrika , laag op de pooten

,

grijsachtig geel of bruin van haar , in gedaante op

de miereneters gelijkende, maar daarvan voornamelijk

onderscheiden doordat hunuc kaken met kiezen van
een zeer bijzonder maaksel voorzien zijn; Orgcteropus.

Het aardvarken voedt zich met mieren , en woont in

holen, die het met groote snelheid in de aarde graaft.

Bekend is vooral het aardvarken vau de Kaap de

Goede Hoop, aardvarken van de Kaap of Kaapsch
aardvarken genoemd ; Orgcteropus Capensh. De naam
is afkomstig van de Hollandsche kolonisten aldaar

,

die in het dier eenige gelijkenis met een varken meen-
den te vinden.

AARDVAST , buw., zonder trapp. v. vergel.,

om de absolute bcteekenis. Uit Aarde en Vast. Hd.
erdfest , deensch eu zw. jordfast. In de aarde, in den

grond vastzittende, of aan den grond bevestigd, zoo-

dat het niet dan na nitgraving of breking verplaatst

kan worden. Oude rechtsterm, inzonderheid in de ver-

binding Aard- en nagelvast, van zaken gezegd, die

aan een onroerend goed vast verbonden zijn en als

zoodanig te gelijk daarmede worden overgedragen.

|| Het huis werd verkocht met alles wat aard- en

nagelvast was.

De vrijheid ligt in 't hart, ze is aard- noch nagelvast.

hofdijk, Aeddon 128.

AARDVEIL , znw. onz., zonder mv., als col-

lectieve stofnaam. Uit Aarde en Veil (klimop). Zeer

verspreid onkruid, op beschaduwde en vochtige plaat-

sen, langs heggen en onder struiken groeiende; ook

Hondsdraf, Onderhave en Kruip-door-den-tuin ge-

heeten; Glechoma hederacea L., ook hedera lerre-

stris genoemd. De plant draagt dien naam om haar

kruipen over de aarde, en om hare overeenkomst met

het gewone Veil of Klimop, dat in tegenstelling ook

wel Boomveil genoemd wordt. || Het aardveil wordt

als schadelijk onkruid beschouwd, maar levert een op-

lossend geneesmiddel op.

Hoe 't kruipende Aerdveil , als de nieren zijn vervuilt

Van pijnelyk graveel , die zachtjes weet te vegen.

ANTONIDBS 2, 222.

Al kruipt myn dicht
,
gelyk wilt aartveil , by den gront.

WELI.BKEN8, Gl'd. 1, 277.

AARDVERF , znw. vr., mv. -verven. Uit Aarde
en Verf. Hd. erdfarbe. Algemeene benaming van mi-

nerale verfstoffen , zoowel van natuurlijke als van kunst-

matige dekverven gezegd. || Het Engelsch groen, het

Berlijnsch blauw, de menie , de gele en bruine oker

,

het loodwit enz., behooren tot de aardverven.

AARDVERSCHUIVING, znw. vr., mv.

verschuivingen. Uit Aarde en Verschuiving. Ver-

schuiving, afglijding of verzakking van grond; hoe-

danige in bergachtige streken, bij sterk af hellenden

bodem, niet zelden plaats heeft, vooral van tuin- of

teelaarde, waaronder zich lei- of leemgrond bevindt.

|| In Zwitserland hebben somtijds aardverschuivingen

plaats, die boomen en huizen medesleepen.

AARDVLOO, znw. vr., in de volksuitspraak-

meest aardvlooi, vanwaar het alleen gebruikelijke mv.
-vlooien. Uit Aarde en Vloo. Hd. erdftoh. Alge-

meene, doch min juiste, benaming van een geslacht

van springende bladkevertjes of torren (Hallica), in

de volkstaal ook wel— en nog minder juist— Aardluis

genoemd. De aardvloo, hoewel eene geheel andere Boort
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van diertje dan de gewone vloo, is niet veel grooter

dan deze, is insgelijks een springend insect en even-

zeer als een schadelijk ongedierte te beschouwen. Naar

deze overeenkomst niet de vloo en naar haar verblijf

op of bij de aarde draagt zij haren naam. || De aard-

vlooien — inzonderheid de grootste soort (Haltica

oleracea) — richten somtijds op akkers en in tuinen

groote verwoestiugeu aan, vooral aan koolzaad, rapen

en moe8groenteu.

AARDVORK, znw. vr., mv. -vorken. Uit

Aarde en Vork. In de waterbouwkunde. IJzeren vork

met twee tanden, waarmede men taaie kleizoden (schor-

kloeten) verwerkt.

AARDVRUCHT, znw. vr., mv. -vruchten.

Uit Aarde en Vrucht. Hd. erdfrucht. Algemeene be-

naming voor de vrucht van aardgewassen , t. w. voor

die soort van veldvruchten , waarvan het in den grond

(in de aarde; groeiende gedeelte als voedsel gebruikt

wordt; als aardappelen, knollen, wortelen, uien enz.

Aanni. De naam is in de volkstaal algemeen ge-

bruikelijk en onmisbaar, ofschoon in de wetenschap

niet aangenomen , die aan vrucht de engere beteekenis

hecht van het deel, dat de zaden bevat; terwijl de

volkstaal door vrucht elk eetbaar voortbrengsel eener

plant verstaat. In wetensehappelijken zin is de vrucht

der aardappelplant niet de aardappel, maar de bes,

die zich uit de bloem ontwikkelt.

AARDWAS, znw. onz., zonder mv., als col-

lectieve stofnaam. Uit Aarde en Was. Hd. erdwachs.

Vaste stof van geringe hardheid, meestal geel of bruiu

van kleur, smeltbaar en zeer brandbaar, bestaande uit

een mengsel van koolwaterstoffen ; in de mineralogie

ozokeriet genoemd. Het aardwas draagt zijn naam
naar de uiterlijke overeenkomst met gewoon was, en

naar de aarde, waarin het als mineraal gevonden wordt.

|| Het aardwas komt in te geringe hoeveelheden voor,

om aanleiding te geven tot veelvuldig gebruik.

AARDWERK , znw. onz., mv. -werken. Uit

Aarde en Werk. Hd. erdwerk. Men zegt ook Aarde-
werk , en deze vorm is zelfs de meest gebruikelijke;

doch Aardwerk is stellig te verkiezen ter onderschei-

ding van Aardewerk (zie ald.) in den zin van pot-

ten en pannen van gebakken aarde.

1 ) Abstract. In den dijk- en wegenbouw en het

krijgswezen. Het verwerken van aarde of grond. In

tweeledige opvatting, t. w.

:

a) Collectief genomen, voor het geheele werk; en

dan zonder mv. || Aanbesteding van aardwerk.

b) Een bepaald gedeelte van het in perceelen ver-

deelde werk; en dan ook in liet mv. in gebruik. || De
aardvverken van het kanaal hebben meer gekost dan

de bouw der bruggen en slnizen.

2) Concreet. Hetgeen door het aardwerk (in de

btt. 1), door het verwerken van aarde, tot stand is

gebracht. Inzonderheid, in liet krijgswezen. Ophoo-

ging van aarde , opgeworpen om de troepen of het

geschut aan het oog en het vuur des vijands te ont-

trekken. || Te velde werpt men gewoonlijk slechts

aardwerken op. Aanbesteding van het onderhoud der

aardw erken.

AARDWERKER, znw. m., mv. -werkers.

Uit Aarde en Werker. Ook wel Aardewerker , welke

vorm echter niet te verkiezen is: zie het vorige art.

In den dijk- en wegenbouw en het krijgswezen. Ar-

beider, die aarde of grond verwerkt, die aardwerk

verricht. || In besten, handzamen kleigrond kan een

goed aardwerker 15 kubieke el grond daags verwer-

ken. De aardwerkers worden gewoonlijk in ploegen

van 10 of 12 inan verdeeld.

AARDWIND , znw. vr., mv. -winden. Ook
Aardewind genoemd. Van Aarde en het ww. Winden.

1) Werktuig om zware lasten te verplaatsen, het-

zelfde dat ook Kaapstander en Gangspil genoemd
wordt ; bestaande in een dijeken cylinder of afgeknot-

ten kegel , die verticaal op de aarde geplaatst en be-

vestigd is en door middel van handboomen om zijne

as gedraaid wordt, waardoor het touw, dat zich als-

dan om den cylinder windt, den daaraan bevestigden

last in horizontale beweging brengt , tenzij er door

middel van katrolschijven eene andere richting aan

gegeven wordt. || Het gansche gebouw werd oprollen

gesteld en door middel van aardwinden verplaatst.

— De benaming aardwind ziet op de plaats waar het

werktuig gebezigd wordt, t. w. op de aarde of den

grond. Een kaapstander op een hoofd of steiger , of een

gangspil op een schip , zou men kwalijk aardwind kun-

nen noemen, al zijn zij inderdaad hetzelfde werktuig.

2) Werktuig om zware lasten tot eene kleine hoogte

op te heffen , meer bekend onder den naam van Domme-
kracht ; samengesteld uit een blok , waarin zich eene

getande ijzeren staaf bevindt, die door middel van ra-

derwerk en eene kruk kan opgewonden worden. || De
balk werd met de aardwind opgelicht.

AARDWINDE, znw. vr., mv. -winden, dat

echter weinig in gebruik is, om de overeenkomst in

klank met het mv. van Aardwind. Min gebruikelijke

benaming van de plant, die doorgaans Akkerwinde
genoemd wordt (zie ald.); Convolvulns arvensis h.;

hd. erdwinde.

AARDWOLF, znw. m., mv. -wolven. Uit

Aarde en Wolf. Een roofdier in Zuid-Afrika, eene

soort van kleine gestreepte hyena, in holen in de

aarde levende, en daarom door de Hollandsche kolo-

nisten aan de Kaap de Goede Hoop , die in het dier

eenige gelijkenis met een wolf meenden te vinden

,

met dezen naam bestempeld; Proteles Lalandei.— Ook het Hd. kent erdwolf, doch in geheel

andere beteekenis, t. w. als benaming van het insect,

dat gewoonlijk erdgrille — hier te lande aardkrekel —
genoemd wordt.

AARDWORM, ook aardwurm, znw. m.,

mv. -wormen; verkl. -wormpje, mv. -pjes. Uit Aarde
en Worm. Hd. erdwurm.

1) Eigenlijk. De gewone soort van ringworm, die

in de akkers en tuinen in de aarde leeft , vooral bij

vochtig weder op den grond kruipt en gewoonlijk als

aas tot het visschen gebruikt wordt; Lumbricus terre-

stris. Ook Pier of wel eenvoudig Worm genoemd.

|| Een lange, dikke aardworm. De tuin is vandaag
vul aardwormen. De aardwormen schijnen zich te voeden
met de organische stofdeeltjes , die de tuinaarde bevat.

2 ) Overdrachtelijk , van den mensch gezegd , om
hem voor te stellen als een wezen, dat in het stof

der aarde wroet, als een nietig, machteloos of ellendig

schepsel; vooral in betrekking tot het Opperwezen.

|| Zoo roekeloos en vermetel het is, te bepalen, wat
Gud naar bet inzigt van ons, ons aardwormen, moet,
en mag, en zal doen, v. d. palm, Leerr. 6, 42.

Die gehate rangen . .
.

, waardoor de eene aardworm
tot den hemel werd opgeheven, den naam en de eer

eener Godheid vorderde, om den anderen ... des te

dieper in het stof te drukken , Red. 5 , 26.

Hoe kunt gy clan vermoeden,
Dat ge, aardworm! 't oogmerk van uw' Schepper kunt be-

broeden .'

V. WINTBB, Juur». 13.

Gij , nietige aardworm ! gij I wat hoogmoed spoort u aan ?

hblmebs, Nug. Ged. 1 , lufl.

Sloeg niet een bliksem uit den hoogen
Den aardworm in het voetzand neer,
Die de Almagt aanrandde in hare eer?

TOLLENS 10, 164.

'k Mag op de heerlijkheid der Englenwereld hopen,
Ik , aardworm , die me in 't licht zelfs dezer aarde schaamt

DA COSTA 2, 154.
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— In gelijke toepassing laat v. lennep iu den

Adegild de vier bezworen geesten tot de wicheiares

Tjetscke zeggen {Poel. 1, 244):

Doe, aardworm! doe uw wenschen hooren

!

Schoon boven u, wij leenen de ooren.

AARDZAK , znw. m., mv. -zakken. Uit Aarde

en Zak. Hd. erdsack. In het krijgswezen. Zak van

grof linnen , met aarde of zand gevuld , en bestemd

tot dekking tegen het vijandelijk vuur. Ook Zandzak

geuoemd.
AARLANDERVEENSCH , of aarle-

veensch, bnw.; de trapp. v. vergel. niet ra ge-

bruik. Van Aarlan'lerveen , den naam van een bekend

dorp in Zuid-Holland, in de wandeling Aarleveen

genoemd. Oudtijds door zijne ligging weinig bezocht

en afgesloten van steedsche beschaving, gold Aarlan-

derveen bij onze voorouders als het type van ouder-

wetsche, eenvoudige en zonderlinge zeden en manie-

ren. Op zijn oud Aarlanderveensch werd alzoo de

uitdrukking voor alles, wat van ouderwetschen en boer-

schen eenvoud getuigde; en bij uitbreiding werd Aar-

landerveensch of Aarleveensch gelijkgesteld met Zou-

derling, ongemanierd, onbedreven, plomp. ||
Bij ons . . .

is het maar slecht en regt , zoo op zijn oud Aarlauder-

Veensch, loosjes, Lijnsl. 1, 76.

Een plompe en scheeve kinkel

Maakt nooit een goeden pas in 't Aarleveensch gehinkel.

BlLD. 7, 273.

AARLEVEENSCH. Zie het vorige art.

AARS, znw. m., mv. aarzen; verkl. aarsje,

mv. -jes. Ohd. ars (gbaff 1, 476); mhd. ars (ben.

1 , 62); nhd. arsc/t; ags. ears , ars, ars (ettm. 31);

eng. arse; onrd. ars (jonsson 26); deensch ars en

arts; zw. ars; ofri. ers (richth. 714); nfri. earse

,

earz (epkema 101); gr. o^oc, voor boooc (pott

1, 123), gelijk #ri(j(joc, voor &aoooq; mnl. aers, eers

en ers; bij plant, en KIL. aers en eers (den eers).

Uitspr. en Vorm. De a in aars is, blijkens de

meeste verwante talen, oorspronkelijk kort, doch ge-

rekt of in e veranderd door de werking der volgende

r, die in ags. ears de breking in ea veroorzaakte;

verg. A (letter, 7 en 15) en zie verder bij E. De

uitspraak eers heerscht in sommige dialecten nog; en

daarnevens naars en «eers, met de voorgevoegde

(prothetische) n, aan het verbogen lidwoord of aan

eeu vooruw. ontleend, die insgelijks in narm, navond,

noom enz. voorkomt. In Gelderland en elders bezigt

men doorgaans maars , hetzij met eenvoudige veran-

dering van n in m, als in pruim, \at.prunum, hetzij

met zinspeling op mars (korf); ook maars uitgespro-

ken, vanwaar b. v. de Maarsmanssteeg te Lfiiden.

Het door maars bedoelde lichaamsdeel toch wordt

schertsend ook aalkorf en eierkorf genoemd. Muis is

,

nevens eers , een gewone Nederduitsche vorm van aars

(schambach 131). Ook in de Vol-geestige Werken

van den Amsterdamschen geneesheer s. v. rusting

treft men den vorm maars meermalen aan.

Il \ in. De vormen in de verwante talen, vooral

in de oudere, verbieden te denken aan de vroeger be-

proefde afleidingen van gr. upxó s-, van lat. (pars)

aversa, of van fr. arrière , uit lat. ad retro ( DIEZ

,

Wtb. 1, 347). Het gr. ö'^oe, dat met if-tvfu

iu verband schijut te staan, wijst op eene andere.

Indien men hier mag aannemen, wat bij vele voor-

werpsnamen ontegenzeglijk heeft plaats gehad, en wat

trouwens uit den aard der zaak voortvloeit , dat name-

lijk een geheel geslacht genoemd is naar eene eigen-

schap, die bij enkele soorten sterk in het oog loopt,

dan wordt grimm's vermoeden zeer waarschijulijk

,

t. w. dat de wortel van aars (ars) iu gr. og-w/ii.

(bewegen) ligt, en dat de benaming ontleeud is aan

de vogels, bij welke diereu het bedoelde lichaamsdeel

sterk ontwikkeld en zeer beweeglijk is; men denke

b. v. aan kwikstaartjes, eenden en dergelijke. Dit

vermoeden wordt nog waarschijnlijker, als men in aan-

merking neemt dat ook gr. oioa (staart) wel geen

anderen wortel kan hebben dan dien van 'óo-rvui.

,

en dat de staart zeker bij de meeste dieren het beweeg-

lijkste lichaamsdeel is. "Og-w/tt wijst op skr. r' of

ar (bewegen), waarvan skr. ara, dat als bnw. snel,

vlug, als znw. speek van een wiel, dus iets zeer be-

weeglijks, beteekent.

Is deze afleiding de ware, dan is aars gevormd

van den wortel ar met het achterv. s , dat ook in

els, hals, gids, knods , vos enz. voorkomt.

Beteek. Bij dieren en menschen , inzonderheid bij

de laatste. Het lichaamsdeel , waardoor de natuur de

onverteerde overblijfselen van het voedsel ontlast ,
veelal

met inbegrip van hetgeen dat deel omringt; het ach-

terste. || Op zijn aars zitten. Op den aars vallen.

Iemaud op zijn aars slaan. Hij heeft geen broek aan

den aars. — Een warm bed en een luyen eers zijn

als twee gelieven; sy konnen qualick scheyen, CAT9

1, 502. Doet niet (niets) ten halven aerze , noch en

zit niet tusschen twee stoelen in d'asschen , uebrune,

Bank. 1, 10.

Die sijnen aers te huer uytgeeft

,

En sitt niet als hy 'r lust toe heeft.

HÜYGENS 1 , 721.

Een aep wil met een yeder gecken,

En sy kan haer eers niet decken.
CATS 1 , 558.

Wilje langh en lustigh leven,

Aen den eers dient wint gegeven.

1, 662.

— Uit den aard der zaak heeft aars tot allerlei

uitdrukkingen en aardigheden in de volkstaal aanlei-

ding gegeven. Een groot aantal daarvan vindt men

verzameld bij harrebomee, Spreekwdi. 1, 6—8,

en 3, 102—104. Eigenlijke spreekwoorden of geijkte

zegswijzen echter bevinden zich daar niet onder; het

ziju meest boertige gezegden, aan het toeval ontleend

en van voorbijgaanden aard. Thans ziju zij alle in

onbruik geraakt; vooral ook, omdat aars in de he-

dendaagsche taal meer de eigenlijke, wetenschappelijke

benaming van het lichaamsdeel is geworden, maar in

de luimige volkstaal door achterste of andere platte

woorden vervangen.

Afl. Aarzen (vanwaar aarzelen: zie ald.), aarzelings.

Sanienst. Aarsbil, -darm, -fistel, -gat, -krab-

ber, -made, -spiegel, -vin, -voet, -vjisch, enz.;Blik-

aars, dodaars , hoogaars, enz.

Saiuenst. afl. Voorheen ettelijke, doch de meeste

thans in onbruik geraakt , als : Blikaarzen of Mekaar-

zen, met blooten aars loopen (bild. Verh. 345; verg.

wiarda, Altfries. Wtb. 57); bolaarzen, hals over

kop tuimelen, fr. culbuler (kil.); draaiaarzen, met

preutschen , hoovaardigen tred loopen ( bredero ,

Moortje 63; starter 417); panaarzen , britsen

(kil.); stotaarzen , iemand met den aars tegen den

grond stooten (halma; oudaan, Toneelp. 284; verg.

Brem. Wtb. 1, 317); wringaarzen, hetzelfde als

draaiaarzen
( „ vibrare culum", kil. ); enz.

AARS, voorheen aèrs geschreven, bijw. van

wijze en hoedanigheid. Eertijds gewone samentrekking

van anders, evenals adr of aér voor ander; vooral

in de 17d0 eeuw zeer gebruikelijk, maar thans nog

alleen in gewestelijke spraak en in volksliedjes bekend.

Zie bij Anders.
— Ook in samengestelde woorden , als b. v. airs-

om , voor andersom. || Holla, peerdjes! dat gaat

verkeerd ; aêrs om met de wielen , voor 't erger loopt

!

Blank. 2, 54.
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Aérs werd vroeger uok gebruikt in ver>cliillende,

thans verouderde, maar r gewone n

m . t. VV :

— Schier aérs Korden, van personen. Door iets,

dat ii.en ziet of hoort, eene plotselinge en merkbare

verandering in zijn gevoel ondervind' n . alt t «are

buiten zich zeken geraken , zich bijna als een ander

ineii-ch gevoelen, t. «. van groote verwondering. Nog
heden kent men de spreekwijze *l is om anders te

worden (in je binnenste), die echter meest gezegd

wordt, wanneer men buiten zich zelven meent te ge-

raken van toorn, terwijl het oude schier aérs Korden

altijd eene uitdrukking van verbazing

Msrye ,
maer kyeri-n , God seghen ons, is dat Gods woort .'

Ja wel, Hrti, ick word schier aers, ick hebt mnn leven niet

[ehoort.

brxdbro, Jerol. 35.

Heer I 't tut mik. grepen , ien mensen worde scliier aérs.

UOOFT, War. 68.

Zie verdere voorbeelden in de aant. op Har. hl. 226.

— Aérs noch aérs, gevolgd door als of door of,

ch anders noch anders, d. i. volstrekt niet an-

ders (dan, dan of), juist (als, alsof).

(Ve Yaer die baerden aen noch aen as de baerlucke droes.

brbdbro , Molen. 5.

•-il teren iers noch aen als grave kind'ren.

bhbdbro, Moortje 33.

I 1» rrctiu-voort aérs noch aérs ut mijn liel op ien.kruy-

[wagen rijdt.

STARTBK 436.

— Aérs, in een voorwaardelijke!! bijzin, gclijk-

st&ande roet ons immers, althans of ten minste; in

ziu men ook anders bezigde, evenals in 't

II -'1 sonst nagenoeg op die wijze gebruikt wordt.

Zie de verklaring bij Anders (xvnde E.).

J. S Jonge, Jonge, hoort wat' kenje wel wat lesen ? ...

J Jae'ck , mannetjen , ist aen wal perfect geschreven.

COSTBB, Tceuuii tJ

1't mnn wel vcglien , soo knap^als ick het hem maer
Ken Ick hem aers te recht. [vraech ,

COSTBR, T. c. d. Srk. 38.

Ik wü 't ien achot veur schieten, xoo ik aérs War'nar hiet.

HOOFT, IPar. 40.

AARSBIL , zii" . vr., mv. -billen. Uit Aars

en Bil. Ohd. arsbell! , arspclli (grah- 3, 91); mhd.
arsbelle ( be.n 1 , 1 IS ); nhd. arschbell; ndd. eersbelle

,

eersbille (Brem. H'tb. 1, :ilC), decn^ch arsbalde,

artsbalde. Oorspronkelijke, nog in de 17 de eeuw be-

. maar sedert in onbruik geraakte benaming van
het lichaamsdeel, dat thans bij verkorting alleen Bil
genoemd wordt. Zie Bil. Vandaar de verouderde
— Zegsw. De straten met aarsbillen strooien (of

zaaien |, langs de straat slenteren , grove diamanten
«lijpen. Verg. hakklii. 3, 103.

Ixr straten met aersblllen te «troyen , soo wal op en neer te gaen.

STARTBR 415.

AARSDARM, znw. m., mv. -darmen OH
Aars en Darm. Ohd. arsdarm en arstarm (graFF
5, 226); mhd. arsdarm (ben. 1, 308); nhd. <zr«^-
darm. Vroegere benaming van het dichtst aan den
aars gelegen gedeelte van het darmkanaal ; thans ge-

woonlijk — ook in de wetenschap — Endeldarm ge-

noemd.
|| De meeste set-pillen werden gemaeckt van

honigh , in een ysere lepel gekoockt , tot dat hy s» art

en hart wert ; want daer van krijgt hy een scherpig-

heyt , waer door hy den aers-denn tot losing prickelt

,

V. bfverw. Schat d. Onges. 1, 80.

AARSFISTEL, znw vr, mv. -fistel*. Uit
Aars en Fistel. Fistel of pijpvormige zweer, welke
zich uit den endeldarm naar buiten uitstrekt; lat.

fistula ani.

I

AARSGAT, znw. onz., mv. -gatten. Uit Aars
en Gat.

1) Eigenlijk. Het gat van den aars; de uitwendige

opening van het darmkanaal. Voorheen gebruikelijke

platte benaming van den aars , thans bij verkorting

alleen door het laatste deel aangeduid. Zie Gat. (bre-
dlro, Jerol, ld; rustino 91, 217, enz.).

— Zegsw. Iemand een vervaard aarsgat aanjagen,

hem schrik en angst op het lijf jagen , hem bevreesd

maken.

Ie moet den boeve een vervaert eersgat aenjagen.

v. ohistblr, Tertnt. Kun. 89.

Wat laet ick my dunckeu .' ick wet ick u een tr. . i

Sal spelen , die hans hiet ; willet my maer eens slaghen

,

Ick sal u , bylo I een vervaert aers-gat anjaghen.

BRBDBBO, Moortje 63.

2) Overdrachtelijk. — a) Volksnaam van het week-

dier, dat gewoonlijk Xeeanemoon genoemd wordt,

Actinia ; aan de gedaante van het dier ontleend.

b) In het Vlaamsch wordt aarsgat veelal gezegd

van „het onderste van eenen boom" (l'l. Idiot. 5).

AARSKRABBER, znw. m., mv. -krabbers.

Vit Aars en Krabber. Schertsende, ofschoon onjuiste

benaming van de'brecde rugspier (musculus latissimus

dorst), dienende om den arm naar achteren en de hand

aan den aars te brengen , lat. ani scalptor. Ook in

het lid. draagt die spier den overeenkomstige!! naam
van arschkratzer

.

AARSMADE , raw. vr., mv. -maden. Uit

Aars en Made. Kleine draadvormige ingewandsworm ,

vooral bij kinderen gewoon; Oxyuris vermicularis . Aldus

genoemd naar het lichaamsdeel , waarin zij zich ophoudt.

AARSSPIEGEL, znw. m., mv. -spiegels, lüt

Aars en Spiegel. lieclkunstig werktuig, dienende om
den aars te verwijden en te onderzoeken, bij voorko-

mende inwendige gebreken aan dat lichaamsdeel; lat.

speculum ani.

-AARSTER en -ARES of -aresse, dub-

bele achtervoegsels, waarmede vrouwelijke persoonsna-

men gevormd worden, Uit het manl. achterv. -aar en

de vrouwel. achterv. -ster en -e* (-esse). De woorden

op -aarster en -ares (-aresse) zijn alle afgeleid van

manl. persoonsnamen op -aar, behalve Iconkelaarster

,

waarnevens geen manl. konkelaar bestaat, omdat j<wi-

kelen alleen van vrouwen gezegd wordt. Ofschoon de

bedoelde woorden , wel bezien , afleidingen van aflei-

dingen zijn, \' p i-clii ii de uitgangen -aarster en -ares

eene afzonderlijke beschouwing , omdat aan de woorden

op -aarster doorgaans eene beteekenis verbonden is,

die niet uit de vcreeniging van -<nzr en -ster op zich

zelve genomen voortvloeit.

I) -aarster. — Het achterv. -ster brengt het

denkbeeld ecner werking mede. Daarom zijn alle woor-

den op -aarster gevormd van namen , die een man-
lijken werker aanduiden , als babbelaarster van bab-

belaar , bedelaarster , beuzelaarster , brabbelaarster

,

broddelaarster, huichelaarster, kakelaarster , koppe-

laarster, krabbelaarster , lasteraarster , leugenaarster

,

rijmelaarster, smokkelaarster, treuzelaarster enz. Alle

stellen zij vrouwen voor, die de werkingen verrich-

ten , welke uitgedrukt worden door de ww., waar-

van de manl. woorden gevormd zijn. Daar die ww.
meest alle iets verkeerds of onaangenaams uitdrukken,

heeft -aarster eene min of meer ongunstige beteekenis

gekregen , ten gevolge waarvan het nooit gebezigd

wordt ter vorming van woorden, die eene bepaald

goede beteekenis hebben; zoo zegt men b. v. nooit

overwinnaarster.

Er bestaan echter eenige woorden op -aarster, die

geen ongunstig begrip medebrengen, t. w. die waarin

de uitgang door -er wordt voorafgegaan, als bevorde-

raarster, bewonderaarster. De reden , waarom men hier

19
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niet den vorm op -ares kiest , ligt deels in de meer-
dere deftigheid van dezen vorm, deels in de onwel-

luidendheid van een uitgang als -erares.

II) -ares, -aresse. — Het achterv. -es (-esse)

brengt het begrip van werking niet mede. Daarom
vormt men van eigen en schuld de woorden eigenares

en schuldenares , mei eigenaarsier, schuldenaarsier. De
overige woorden op -ares echter , behalve zondares , zijn

gevormd van ww., en zijn dus , evenals die op -aarsier,

benamingen van vrouwen, die de werking, door het

ww. uitgedrukt, verrichten; als beminnares , beoefe-

nares , dienares, minnares , overxoinnares , enz. Even-
zoo in talrijke dichterlijke woorden , als verloochnares

(Bir,r>. 13, 311) enz. Hoewel zondares niet van een

ww. komt, heeft het toch, evenals zondaar, eeue be-

drijvende beteekenis.

Aan den uitgang -ares is op zich zelve geen ongun-
stig begrip verbonden.

Dat de vormen op -er-ares als onwelluidend ver-

meden worden , is hoven reeds aangemerkt.

UI) *»yn. Waar, in afleidingen vau denzelfdeu manl.

persoonsnaam, de heide uitgangen -aarsier en -ares

nevens elkander bestaan, is het onderscheid niet twij-

felachtig. Vooreerst zijn de woorden op -aarsler

alle gemeenzaam, die op -ares zijn deftiger en behoo-

ren meest tot den hoogeren stijl. In verband hiermede

valt nog een ander verschil op te merken. De woor-
den op -aarster , wanneer daarnevens ook -ares be-

staat
, geven eene VTOUW te kennen , die de bedoelde

werking slechts tijdelijk, slechts voor ditmaal verricht,

terwijl door de woorden op -ures die werking als iets

blijvends , als aan den persoon eigen , wordt voorge-

steld. Eene huichelares of leugenares is cene vrouw,

die huichelachtig of leugenachtig van karakter is; maar
wie een enkele maal, in een bepaald geval, zich aan

huichelarij of aan leugen schuldig maakt, wordt eene

huichelaarsier of leugenaarster genoemd. Eene vrouw,
die met bedelen den kost verdient, is eene bedelarcs;

maar van een meisje , dat met lieve vlcitaal iets weet

af te bedelen, zegt men: Die vleiende bedelaarster f

Maakt eene vrouw bij eene voorkomende gelegenheid

een slecht vers, dan is zij nog maar eene rijmelaar-

ster; maar eerst wanneer zij bij voortduring de poëzie

beoefent, zonder geest of talent, verdient zij eene

rijmelares te hceten.

AARSVIN, zuw. vr., mv. -vinnen. Uit Aars
en Vin. In de dierkunde, bij visschen. Eene van het

paar vinnen , die tnsscb.cn de buikvinnen en de staart-

vin in de nabijheid van den aars zitten.

AARSVOET, znw. m., mv. -voeten. Uit Aars
en l'oet. Hd. arsc/ifusz. Vroeger algemeen bekende,

thans nagenoeg verouderde benaming van eene soort

van watervogel, t. w. den grooten gekuifden of gc-

hoorndeu duiker, thans Fuut en Zanddrijver , of Ktuf-
duiker gehecten ; I'odiceps cristatus en cornutus. Reeds

in 't Grieksch werd hij nvyooy.fi.it; genoemd, dat

juist hetzelfde beteekent als aarsvoet, en wel omdat
de pootcn of voeten zeer dicht aan den aars zitten.

„Aers-voet, mergulus; avis teut. dicta a pedibus

podici adjunctis," kil. Verg. chomel 24.

AARSWISCH, znw. vr., mv. -wisschen;

verkl. -wischje , mv. -jes. Uit Aars en Wisch. Hd.
arschvjisch. Platte benaming van een servetje , waar-
mede men zich den aars afwischt; fr. torche-cul.

AART, AARTEN, AARTIG. Zie Aard,
Aarden (ww.), Aardig.
AARTS-, voorvoegsel , waarmede talrijke zuw.

en enkele bnw. gevormd worden.

Ktym. en Vorm. Aarts- is afkomstig van gr.

aQyi.-, behoorende tot den stam van ïtQyftv, de eerste

zijn, dyxfo&tu. , beginnen, o(>/?/, begin, dgyóc,
opperhoofd.

3

'Aoyt,- was reeds in 't oude Grieksch

zeer gewoon tot vorming van persoonsnamen, om
iemand aan te duiden die de eerste in zijne soort was

,

nagenoeg met ons opper- gelijkstaande. Later bij de

Christenen in kerkelijke persoonsnamen in gebruik ge-

komen, ging het eerst in lat. arc/ii- over, en vandaar
in alle nieuwere talen. Ühd. ej'zi-, in erzibiscof (graff
3, 353); mhd. erz-, in erzbischof( ben. 1 , 168); nhd.

erz- ; ags. arce- en arce-, in arcebiscop ( ettm. 15,
bosw. 27); eng. arch-; ofri. arse- eu erze-, in arse-

of erzebiscop (MCHTH. 716); onrd. erti- (jonsson 114);

deensch erke- ; zw. iirke- en erts-, het laalstc meest in

woorden met ongunstige beteekenis; bij kil. arisch- en

ertsch-,

In het Mul. vindt meu veelal aerdsc , aerlsc , of erdsc
,

ertsc, afzonderlijk geschreven en als bnw. verbogen

{ertsce bisscoppe), blijkbaar uit misverstand en ver-

warring met aardsch, evenals in het Mhd. met erdisch

of irdisch het geval was (erdische bischof). Door een

ander misverstand verwarde men aarts- met eerst: iets

dat vooral bij de taalzuiveraars der vorige eeuw in de

mode kwam, die eerstengel, eerstvader enz. plachten

te schrijven. De vergissing was echter al van oude

dagteekening: reeds bij iieelu, vs. 4101, vindt men
eerstbisscop.

De uitspraak en spelling aarts-, niet arch- oiark-,

gelijk in architraaf, architect ( in de volksspraak ook

arketelii), bewijst dat het voorvoegsel tot ons geko-

men is door het kauaal van het Fransch , waarin ch

oudtijds als tsj luidde (nfr. tch , b. v. in caoutchouc);

hetgeen bij ons in ts overging. Verg. rots, toorts,

toets, fr. roche , torche, touche, enz. — De verlen-

ging der oorspronkelijk korte a en haar overgang in

de e van de verouderde vormen erts- en eerts- zijn

,

evenals bij Aars (zie ald.) aan den invloed der vol-

gende r toe te schrijven.

Heteek. en ftebruik. Aarts- komt — behalve

in dichterlijken stijl — alleen voor in woorden, die op

personen betrekking hebben; t. w. 1) voor persoons-

namen, in drieerlei beteekenis, en 2) als versterkend

voorvoegsel voor enkele bnw., die hoedanigheden van

personen te kennen geven.

In dichterlijken stijl wordt het ook 3) met abstracte

znw. verbonden.

1) Voor persoonsnamen.

a) In titels en benamingen van waardigheidsbekle-

ders, met de beteekenis van eerste, hoogste, voor-

naamste; en wel 1° in kerkelijke titels, als aartsbis-

schop, -diaken, -priester, waartoe ook aartsengel

behoort; en 2 Ü in wereldlijke, als aartshertog, -kamer-

ling, -kanselier, -maarschalk, -schenker.

Al deze woorden zijn ontleend aan het voorbeeld

van Griekschc of Latijnsche woorden met archi-.

Naar dezelfde analogie zijn een aantal dichterlijke

benamingen gevormd , alle bedoeld als ceretitels voor

personen , die in hunne soort de eersten of oppersten

zijn , als : aartsgodes , spottend van de Fortuin gezegd

(poot 2, 71); aartsherder, opperste herder, van
Christus gebezigd (poot 1, 24), of wel vau Petrus

en Paulus (vondel 10, 217); aarlsmonarch , op-

perste of eerste monarch (bild. 2, 413; 5, 170);

aartsprinses (poot 1, 125); aartsrechter, van God,
als oppersten rechter (f. de iiaes, Sticht. Ged. 117;

v. winter, Arnst. 46); enz. In gelijken zin noemt

poot (1, 18) den Heiland den „aertsstichter van

verbont en pais." En hiertoe behoort ook aartspoèet

,

door bild. (Br. 1, 16) vau Homerus gezegd, of

aar/sdichter , door Mej. s. M. van der wilp (Ged.

135) — vrij kluchtig, maar in vollen ernst — op

Feitaraa toegepast. Van effen bezigde het spottend

van Faëton, die, ware hij niet zoo ongelukkig aan

zijn einde gekomen, als een andere Febus den naam

van aartsdichter zou verdiend hebben (1, 163).
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\.in ui. I.Afkeo t de uum Aarlshei-

taud , door v. « "> Jen Ver-

. o. IX II land i ig, bet denkbeeld

sten i. hier dia

%mitn. 2 r/sbiuederschap en

Uitrtuiiucr-sf , iijn nii t \.tn persoonsnamen afj

._••! naar mlat. «n-

cesis ,
'

I uit aartt- en broederschap,

naar hl aarltUtdm
rtiug \ :tn aartsbisscAopdum i- en d

aartsbisschop afgeleid, maai .il- eene aQeidin)

uarts- in bisdom werd OpgCTat.

4) In ilr kerkelijke benaming aar/nader, met di

vroegste. Ontleend eau mlat.

ttrcUpater , dat mi rooc patriarcAa ge-

lijkstond. Naar 't voorbeeld vau aartsvader

irltvaderliji zijn de dichterlijke woorden

aartsmoeder en uartsouderlijk gevormd.

amen, die iemand van

slechte hoedanigheid beteckenen; w» t' b

ren, dal d< bedoelde •persoon die l>

rit. Ik- kerkelijke naam aar/steller,

naar mlat. arcAiAaeret •
. gaf hier vermoe-

. Ii lijk lut roarbceld, on kc bcnamin-

Tonnen. Zij zijn all htig van bc-

licblx.ii tevens iets min

juist omdat aarfs- eigi nlijk bij deftige kerkelijke en

llijke titels behoort, en anders

Men ilan In
' M , ilat in

laat. Uc n -.•lijk'- van deze

/iju : aarit&edrieger , -boosdoener , -booswicht , -deug-

niet, -dief, -domkop, -domoor, -gauwdief , -gek

,

gierigaard, -huichelaar , -leugenaar, -luiaard,

-schelm, -tcAobbejak , -tiran, -vijand, -:ot. Zie

lnj ile afxonderlyke woorden. Daarnevens bestaan tal-

rijke andere, die men willekeurig vermeerderen kan,

ui die ilanruiu geenc opzettelijke verklaring bchoc-

vt-u , rils aartsgluiperd , 'knoeier, -lasteraar, -nar,

•pedant, -schurk, -slommerik , -valschaard, -vein-

saard, -vrek, -Koekeraar , -:v>elger , enz. enz Dich-

terlijk zijn uurtsgeiceldenaar, aartscerleider, aarlsver-

radtr, aartsveroveraar (in ongunstigen sin), aarts-

bacchanl (TOHOSL 3 , 51), aartslastertung (VmM.it
:i

. III

Tut il. hii r gi niiemdc woorden bchooren ook aarls-

guit , aartsüej'hebber , en de min gewone aartsplatje

4, 128 en aarlsschalk , die wel on zich zelve

kwilds te kinnen geven , maar toch altijd spot-

- nomen worden.

2) Voor bnw., die ecne slechte hoedan

hui (evenals in 1, c) den hoogstcn graad

dier hoedanigheid aan te duiden. I
1 tgel ikelijke

zijn aartsdom, -gierig en -lui. Dichterlijk is aarts-

vijandig.

Daar aarts- nit den aard der zaak oorspronkelijk

bij persoonsnamen behoort en in toevoeging aan een

bnw. dus min of meer oneigenlijk staat, ia het te

vermoeden, dat deze bnw. — trouwens maar enkele

tal — gesmeed zijn naar het voorbeeld van een

reeds bestaand znw. Aartsvijandig is blijkbaar gevormd

naar het model van aartsvijand. Kvenzoo gingen aarts-

domoor, -gierigaard en -luiaard denkelijk vooraf, en

daaruit werden aartsdom , -gierig en -lui geabstraheerd.

— lanm. Aarts- brengt in deze verbinding met een

bnw., evenals in de gevallen onder 1, e) genoemd,

noodwendig eene ongunstige betcekenis mede. Om die

reden zijn de bnw. aartiAemelsch (vusi.n. 11 . 310),

aartsKcldadtg (bilii. f>, 02; 0, 3H4) en aartswel-

doend (BILD. 10, 203), waarmede men volstrekt

geeuc kwade, maar integendeel eene goede hoedanig-

heid bedoelt , met ons Ualeigcn in strijd en zelfs in

dichterlijk.il stijl niet te verdedigen.

3i In dichterlijken stijl, voor abstracte znw., om
eene hoedanigheid in de hoogste volkomenheid aau te

duiden; al- 't ware sla de bron, waaruit al het andere

van gelijke -oort voortvloeit. Zoo b. v. aaritgoedheid ,

• mildheid , -verborgenheid , -verscheidenheid , -volko-

menAeid , -wehttdujheul , aarUgetag , enz. Zii' verder

hij de afzoudl rlljke woorden.

AARTSBEDRIEGER, znw. m., mv. be-

i .v. -bednegslets , verkl

-bedi legertje , -bedriegster/je , niv. -tjes. Van Bedrie-

ger (-ster) nut hl lirt.s- (bet. 1, ei Uil

eizbetrieger (oRIMH, J> W(b. 3, 1080) Bedriegei

bij uitnemendheid. || Wacht u voor dien aartabe-

l>i." lartsbedrleger heeft myn wisse wraak te sehroomen.
s. m. v, o. nii.f, 6?ed.

i

/.'.-in. ..ui ./

— liet verkl. wi.rdt ook in scherts vau scbalkscbe

kinderen gezegd. || Jon kleine ichalkje! je benl toch

ecu aai rtje.

AARTSBISDOM , znw onz., mv -bisdommen,

tirtsbisschop met het achterv. -do

verkorting als in bisdom (voor bisschopdom)

van bisschop Ohd. erzibiscoftuom (oSAFI 3, 353);

ulnl. erzbislham; ilei n-cli e> kebtspedomme ; zw i/ike-

biskopsdi'me ; naar mlat. archiepiscopatus
, gr. r.o/.it a-

axom). Kerkelijk gebied van nu
I

ip ; uit-

gestrektheid lands onder de gi i itclijkc macht vau

mi denzelfden aartsbisschop; kerkeiyke provincie,

ode uit de bisschoppelijke diocese van den

j. en die zijner Bttffragaan-buBchoppen. || Het

uigi r. lom Vb
i

1'aii- Panlns I \

Aartsbisdom verheven Er zijn in frankrijk

1 .". Aart-bi-iluiiiinin.

AARTSBISSCHOP , znw. m., mv. -bisschop-

• ui Jinschop met het voorv. Aarts- (bet. 1 , a).

Ohd. erzibiscof (ORAT1 3, 353); mhd. erzbischof

(UKN. 1, 108); ulid. erzbischof; ngs. arcebiscoji,

arcebisceop (ETTM. 15); eng. archbishop; ofri. arse-

cuer:ebiskop (KICHTH. 716); onrd. erkibiskup I

114); deensch erkibiskop; zw. Srkebiskop; alle

naai mhl. archiepisropus ,\<u 0xo7to(;,d.i.

opperopzitn.T. De bisschop van ili hoofdstad i

pool) eecer kerkprovincie, die de andere bisschoppen

van die provincie als suffraganen onder zich heeft,

,ii den regel de nieuwbenoemde stntragaan-bisschoppen

met behulp hunner ambtgenootvn wijdt, en bjj Int pro-

vinciaal concilie voorzit. || De Aartsbisschop van I

van Barna, van Keulen, van Utrecht. Ben Aartsbis-

schop draagt den titel vau „ Hoogwaardige Heer."

ATI. Aartsbisdom, aartsbisschoj-j

AARTSBISSCHOPPELIJK, bnw, om
de absolute betcekenis zonder trapp. v. vergel. Van
Aartsbisschop met het acliterv. -lijk. lid. erzbischuf-

lich. Tot een aartsbisschop, als zoodanig, behoorende

of betrekking hebbende. || Het aartsbis-cli
|

paleis. De aartsbisschoppelijke waardigheid. Een aarts-

bisschoppelijk besluit.

ali 't Aarubluchophjl. Stift

ii.ii troon der Drukkunst op i\\n bodem zag.

DA COSTA 1, 38B.

AARTSBOOSDOENER, znw m., mv.

•boosdoeners. Van Boosdoener met het voorv. Aarts-

(bet. 1 , e). Hetzelfde als Aartsboosuncht: zie bet

AARTSBOOSWICHT, znw u> ., mv. -boos-

iciehten. Van Booswicht met het voorv Aarts-

(bet. 1, c). lid. erzbosevichl.

1)1 pperste booswicht; de oorsprong van

alle kwaad. Dichterlijke benaming voor Lucifer, den

gevallen Aartsengel.



583 AART. AART. 584

Ja, dus, aan de Englenkreits ontvallen,
Verschoot de Aartsbooswicht van zijn schoon.

BILD. 5, 447.

2) In 't algemeen. Een booswicht bij uitnemend-

heid, een door en door verdorven boosdoener. || Die

verfoeilijke aartsbooswicht!

AARTSBROEDERSCHAP, zmv. vr ., mv.
-schappen. Van Broederschap , in den zin van ver-

eeniging van godvruchiïgen tot een geestelijk doel,

met het voorv. Aarts-. Verg. de Aanm. 2 bij Aarts-,
het. 1, a). In de Kath. Kerk. De hoofdbroederschap

,

waarmede andere broederschappen in verbinding staan.

Verg. Broederschap.
*AARTSDEKEN. Zie de Aanm. bij Aarts-

diaken.

AARTSDEUGNIET, znw. m., mv. -deug-

nieten. Van Deugniet met het voorv. Aarts- (bet. 1 , c).

Hd. erztaugenichts . Een deugniet bij uitnemendheid

,

een onverbeterbare schelm. || Er zal vau dien jongen

niets te recht komen; 't is een aartsdeugniet!

— Ook, in scherts, van schalksche of guitige kin-

deren gezegd, en dan met het verkl. achterv. : -deug-

niet]e, mv. -jes. || O jou kleine guitjel jou aartsdeug-

nietje!

AARTSDIAKEN, znw. m., mv. -diakenen

en • diakens. Van Diaken , in verschillende opvattingen

,

met het voorv. Aarts- (bet. 1, a). Naar mlat. archi-

diaconus , van gr. èQ'/_ióta./.oro^-
} fr. archidiacre , eng.

archdeacon.

A) Diaken in de oorspronkelijke beteekenis van
didxovos, d. i. dienaar.

I) In de Katholieke Kerk.

1) Voorheen. — «) Sedert de 3de eeuw. Geeste-

lijke, die de voornaamste bijstander was van den

Bisschop in de uitoefening zijner ambtsplichten , in-

zonderheid in het tijdelijk beheer, de armenverzorging,
de toelating tot de wijdingen enz. Later , ter onderschei-

ding van de overige Aartsdiakenen , onder b) vermeld,

ook Bisschoppelijk- of Kathedraal-Aartsdiaken (Ar-
chidiaconus viagnns) genoemd. In de meeste bisdommen
is in later tijd de macht en werkkring der Aartsdia-

kenen op de Algemeene Vicarissen en de Officialen

(geestelijke rechters) overgegaan, en bestaat thans het

aartsdiakenschap bloot titulair. || De Groote Proost

van St. -Maarten (Domproost) was Aartsdiaken van
het Sticht. Niet ten onrechte noemde men weleer den

Aartsdiaken het oog en de hand des Bisschops.

b ) In de latere middeleeuwen , volgeus de inrichting

in alle Germaansche — met name in de Frankische —
bisdommen , zooals die in de 9de eeuw aangevangen
en vooral sedert de ll de eeuwr gevestigd werd. Een
der geestelijken, die onder en in naam vau den Bis-

schop belast waren met de herderlijke zorg, het ker-

kelijk rechtsgebied en het tijdelijk beheer over de

hoofdafdeeliugen der bisschoppelijke diocese , die naar
hen Aartsdiakenschappen werden genoemd. || Was er

vroeger bij eiken bisschop ée'n aartsdiaken , later wer-

den er meerdere iu elke dioecese aangesteld ; en deze

zijn van den bisschoppelijken aartsdiaken wel te on-

derscheiden , roïaards , Gesch. 1 , 78. Den belang-

rijken omvang der zorgen van de aartsdiakenen, die

voor de bijzondere en plaatselijke belangen waakten

,

gelijk de bisschop voor de algemeene, 1, 92. — Verg.

moll, Kerkgesch. 2, 314—323.

2) Thans. De priester, die bij de wijding den
Bisschop voornamelijk bijstaat en in naam der wijde-

lingen toelating voor hen vraagt.

II) In de Anglicaansche Kerk. Geestelijke, die de

plaats van den Bisschop vervult en zijnen dienst ver-

richt. || De Aartsdiaken van Oxford.

B) Diaken in den zin van kerkelijk armenverzor-
ger; eene beteekenis voortgevloeid uit den zin A, 1 , 1 , a ).

Bij sommige Protestantsche gemeenten. De eerste dia-

ken, het hoofd der kerkelijke armenverzorgers; ook
Archidiaken genoemd. || Bij de Nederlandsche Her-
vormde Gemeente te Groningen bestaat een aarts-

diaken.

Aanm. Bij sommige schrijvers vindt men wel eens

melding gemaakt van een aartsdeken , waar men een

aartsdiaken bedoelde; vooral waar sprake is van den
plaatsvervanger des Bisschops in de Anglicaansche

Kerk. De oorzaak der vergissing «as, dat men diaco-

nus met decanus , of eng. deacon (diakeu) met dean
(deken) verwarde.

Afl. Aartsdiakenschap.

AARTSDIAKENSCHAP , znw. onz., mv.
schappen. Van Aartsdiaken met het achterv. -schap.

1 ) Abstract. Het ambt of de waardigheid van aarts-

diaken , met de rechten en plichten daaraan verbonden.

|| Het aartsdiakenschap bekieeden. Tot het aartsdiaken-

schap verheven worden.

2) Concreet. Het kerkelijk gebied van een aartsdia-

ken ; hoofdafdeeling eener bisschoppelijke diocese , onder
het beheer van een aartsdiaken.

|| Het bisdom van
Utrecht was verdeeld in tien aartsdiakenschappen

,

royaards, Gesch. 1, 83. Het aartsdiakenschap van

St. Salvator . . . had . . . onder zich 72 kerken, 1, 88.

Het aartsdiakenschap van Oldenzaal omvatte geheel

Twente, 1, 91.

AARTSDICHTER. Zie Aarts-, bet. l,a).

AARTSDIEF, znw. m., mv. -dieven. Van
Dief met het voorv. Aarts- (het. 1, c). Hd. erzdieb.

Een dief bij uitnemendheid, wien het stelen in merg
en been zit. || Cartouche, die beruchte aartsdief.

AARTSDIOCESE, znw. vr., in de volks-

taal bij de Katholieken veelal aartsdioceiïs, onz.;

mv. -diocesen. Van Diocese of Diocees met het voorv.

Aarts-. Verg. de Aanm. 2 bij Aarts-, bet. 1, a).

Naar mlat. archidioecesis , vr., gr. dp/idWKqon;,
vr. ; fr. archidiocèse , m. Hetzelfde als Aartsbisdom: zie

ald. || De aartsdiocese (het aartsdiocees) van Utrecht.

De overgang van het vr. tot het onz. geslacht bij

diocees is aan het wegvallen der sluitende e toe te

schrijven , en staat gelijk met de verandering van de
beeste , de jigure , de schole , de ure , in het beest ,

het ft'guur , het Sïhool , het uur, enz.

AARTSDOM, bnw., zonder trapp. v. vergel.,

als uitdrukking van den hoogsten trap der hoedanig-

heid. Van Dom met het voorv. Aarts- (bet. 2). Hd.
erzdumm. Bij uitstek dom, uiterst dom. || Ik had eerst

gedacht om de Freule van S. ; maar die is zoo aarts-

dom! K. Zev. 1, 300. Echte staaltjes van gedegene-

reerde patriciërs, . . . trotsch, verwaand en aartsdom,

maar schatrijk, 2, 120.

AARTSDOMKOP, znw. m., mv. -domkoppen.

Van Domkop met het voorv. Aarts- (bet. 1, c). Hd.

erzdummkopf. Hetzelfde als Aartsdomoor: zie het vol-

gende art.

AARTSDOMOOR, znw. m, mv. -domooren.

Van Domoor met het voorv. Aarts- (bet. 1, c).

Schimpende benaming voor iemand, die uiterst dom
is; een domoor bij uituemendheid. || Wat zal men
met dien aartsdomoor aanvangen?

AARTSENGEL , znw. m., mv. -engelen. Van
Engel met bet voorv. Aarts- (bet. 1, a). Mhd. erz-

engel (BEN. 1, 434); nhd. erzengel; deensch erke-

engel; eng. archangel; alle naar mlat. archangelus,

van gr. agxayyiXot;, d. i. opperbode (Gods). De
Staten-overzetters gebruikten dezen vorm niet, maar
behielden het vreemde archangel. Van DER PALM
heeft hen hierin nagevolgd.

) Engel van hoogeren rang, de bode Gods bij ge-

wichtige gelegenheden. In de Kath. Kerk bepaaldelijk

gezegd van het achtste der negen Engelenkoren , de
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tweede orde der derde hiërarchie, dii nheden

(Principallts), Aartsengelen en Engelen bevat. || I>c

Aartsengelen Michacl, Gabricl , Kafael ra I rul

Lucifer, dj Al rt -> n.'el , oppente en doorluchtighste ho-

ven alle Engelen, TOHDBI 6, 217.

[>. tierde 00 laeghste ry
,
gewijt uit Vorstenheén

,

En groote Aertsengelen , en Engelen.

VOKDBL 8, 229.

Hu, voor wien de Aartsenel.n \re./.ri.

Hij, «lier geesten Heer, 't aantmllijk Opperwezen.
hblmehs, ffag. Ged. 1, 140.

— Bij dichterlijke vergelijking wordt ook het vr.

Aarlsengelin (mr. -engelinnen ) gebezigd , doch in de

oneigenlijke en algemcene opvatting van een verbeven

geestelijk of heniclsch wezen, door den dichter all eene

bode Gods beschouwd.

AartseDgelin .

'!)'' van Gods i\]

O Dichtkunst! tolk van God in 't u fewtyd gemoed!
DA COSTA 1 , 289.

— In gemeenzamer! stijl echter wordt aarlsengelin

(met het verkleinw. -engelinnetje) ook wel eens schert-

send gebruikt als versterkende uitdrukking voor enge-

lin , t. w. als liefkoozingswoord voor eene beminlijke

schoone.

%fl. Aarlsengelin. — Bij dichters der IS"1" eeuw

ook het bnw. aarlsengelsch ( „ d'aertsengeUche bazuin ,"

poot 1, 240; „de aertsengeUche trompet" r. DE
ha.es, Nag. Ged. 33), dat echter evenmin is aan te

bevelen als engehch , van engel.

«•aincn-t. Aartsenglenschaar (p. DE 11AES, Stie/tt.

Ged. 42).

AARTSENGELIN. Zie Aartsengel.
AARTSGATJWDIEF, znw. in., mv. -gauw-

dieven. Van Gauwdief met het voorv. Acrts- (bet. 1 , c).

Ken gauwdief bij uitnemendheid , een doortrapte schelm.

|| De Chineezen op Java staan als aartsgauwdieven

bekend.

— Ook in schertsende toepassing. || Cupido . .

.

was een aartsgaauwdief en zoo slim als roest, pokke,
Verz. W. 4, 182.

AARTSGEK, znw. m., mv. -gekken; verkl.

-gekje, mv. -Jet; vt. -gekkin, mv. -gekkinnen ; verkl.

gekkinnetje , mv. -tjes. Van Gek (znw.) met het

voorv. Aarts- (bet. 1, c). Een gek bij uitnemendheid
,

iemand die zich bij uitstek dwaas en belachelijk aan-

stelt. Verg. Aarts:ot. || Wat verbeeldt zich dieaarts-

gek wel

'

AARTSGEWELDENAAR , znw. m., mv.
-geweldenaren en -geweldenaars. Van Geweldenaar

met het voorv. Aarts- (bet. 1, c). Een geweldenaar

bij uitnemendheid , een uiterst heerschzuchtig en ge-

welddadig dwingeland. Dichterlijke uitdrukking, nage-

noeg hetzelfde als Aartsliran , doch waarbij het denk-

beeld van geweld meer op den voorgrond staat.

(Dien zal geen) overmoed van aartsgeweldcnaren
Hel hart vervaren.

BILC. 4:, 385.

't pleurend juk van aartsgeweldenaren.

7, 101.

htinmti t'-istert de aartsgeweldenaren

,

't Zij met de bliksem* der Pindaren,
't Zy met Alceüs doudertoon.

TOLLBS9 1 , 55.

Verplet, o Donderaar!
Den aartsgeweldenaar,
Wien» tijgerdorst naar bloed
Omo Perierbloed voldoet.

BOXMAN, Gel 178

AARTSGEZAG, znw. onz., zonder mv., om
den vorm en de beteekenis beide. Van Gezag met bet

voorv. Aarts- (bet. 3). Het eerste, oorspronkelijke

en volle gezag; de bron, waaruit alle andere gezag is

voortgevloeid. Dichterlijke uitdrukking.

Hen maekta u diets, dat ik de hetllghett der kroonen
VerSDLiede, en 't lartsgeweh der aengebeede trooneu.

POOT I , 84.

AARTSGIERIG, bnw., zonder trapp. v.

. nis uitdrukking van den hoogsten trap der

hoedanigheid. Van Gierig met het voorv. Aarts- ( bet. 2 ).

Bij uitstek gierig, vrekkig. || Keu aajrtsgierig wijf.

AARTSGIERIGAARD, znw. m., mv. -gie-

rigaards. Van Gierigaard met het voorv. Aarls-

( bet. 1 , c ). Schimpnaam voor iemand , die bij uitstek

is; een vrek. || Van dien aartsgicrigaard behoeft

ge geen duit te verwachten.

AARTSGODES, Zie Aarts-, bet. 1, a).

AARTSGOEDHEID, znw. vr., zondermv.,

als cenig in zijne soort. Van Goedheid met bet voorv.

Aarts- (bet. 3). Eigenlijk, als abstract: de hoogste,

de volkomcne goedheid , als de bron , waaruit alle

andere goedheid voortvloeit. Meestal echter, in dich-

terlijken stijl , concreet genomen , als benaming van den

Algoede, die de oorsprong van alles goeds is.

Aertsgoetheit , wil de schuit verbannen

,

Die uw' gestrengen toren sart.

l'OOT 1, 104.

Uw liefde, Aartsgoedheld! stroomt me uit al uw werken tegen.

PBlTll , Uden en Ged. 3, 18.

Aartsgoedheld , die my hoort! è. doe mijn graauwe halten . . .

Niet kommerlijk ten grave varen!

BILD. 5, 38.

Aartsgoedheid , red me, ü red, zoo redding mooglijk is!

2, 358.

AARTSGTJIT, znw. na., mv. -guiten; verkl.

-guitje, mv. -jes. Van Guit met het voorv. Aarts-

(bet. 1, e). Een guit bij uitnemendheid, cen weergasche

snaak; vooral in 't verkleinw. van cen aardig schalkje

gezegd. || Die jongen heeft altijd grappen en snake-

rijen: 't is cen aartsguit! Jou oolijkerd! je bent toch

een aartsguitje!

AARTSHERDER. Zie Aarts-, bet. 1, o).

AARTSHERTOG, znw. m., 2 d» nv. -herlogs

(voorheen -hertogen), mv. -hertogen; vr. -hertogin,

mv. -hertoginnen. Van Hertog met het voorv. Aarts-

(bet. 1,«). Hd. erzherzog. Naar mlat. archidux. Een

hertog van hoogeren rang dan de overige hertogen.

Bepaaldelijk als titel der Hertogen van Oostenrijk

sedert 1453, later ook van de Hertogen van Lotharin-

gen en Brabant. Thans alleen nog in gebruik als titel

der prinsen uit het Keizerlijk Huis van Oo9tcurijk.

Hier te lande werden de Aartshertog Albert van Oos-

tenrijk, Landvoogd der Spaansche Nederlanden, en

zijne echtgenoote Isabella Clara Eugenia van Spanje,

gewoonlijk te zamen de Aartshertogen genoemd. I| Een

huwlyk des Aartshartooghen met de ouwdstc dochter

van Spanje, hooft, .V. //. 337. Alzo de Aartshertogen

slcgts eenen ydelen naam van Heeren hadden ,
wa'.in

,

Vad. Eist. 9, 179.

Afl. Aartshertogdom, -hertogelijk, -hertogin.

AARTSHERTOGDOM, znw. onz.; het

mv. -hertogdommen niet meer in gebruik , nu er maar

c'e'n meer bestaat. Van Aartshertog met het achterv.

-dom. Hd. erzherzogthum. Naar mlat. archiducatus.

Het gebied van een Aartshertog ; thans bepaaldelijk als

titel van het eigenlijke Oostenrijk, het oorspronkelijk

gebied der Oostenrijksche vorsten. || De Oostenrijkschc

monarchie bestaat uit het nartshertogdom Oostenrijk

,

het koninkrijk Bohemen, enz.

AARTSHERTOGELIJK, bnw., om de

absolute beteekenis zonder trapp. v. vcrgel. Van

Aartshertog met het achterv. -lijk. Hd. erzherzoglich.

Tot een Aartshertog, als zoodanig, behoorendc of
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betrekking hebbende. || De aartshertogelijke kroon.

— De Aartsherloglyke Nederlanden (de Spaansche Ne-

derlanden, onder de landvoogdij der Aartshertogen

Alberl en lsabella), wagen., Vad. Hist. 9, 178.

AARTSHERTOGIN. Zie Aartshertog.
AARTSHUICHELAAR, znw. m., mv.

'huichelaars en -huichelaren; vr. -huichelares , mv.

/luichelaressen , en -huichelaarsler , mv. -huichelaar-

siers. Van Huichelaar met liet voorv. Aarts- ( bet. 1 , c ).

Een huichelaar bij uitnemendheid , een eerst meester

in het huichelen. || Vertrouw dien listigen bedrieger

niet: 't is een aartshuichelaar! .

AARTSKAMERHEER. Zie 't volgende art.

AARTSKAMERLING, znw. m., mv.

kamerlingen. Van Kamerling met het voorv. Aarts-

(bet. 1, a). Naar mlat. archicamerarius. Ook Aarts-

kamerheer genoemd ; verg. hd. erzkiimmerer. Titel van

den Keurvorst van Brandenburg, als een der hooge

hofbeambten van den Duitschen Keizer.

Keur-Brandcnburgh , wiens zorgh de scepter wert gegeven

Als 's Rijx Aertskamerling.
vondel 7, 6-26.

AARTSKANSELIER, znw. m., mv. -kan-

seliers en -kanselieren. Van Kanselier met het voorv.
]

Aarts- (bet. 1, a). Hd. erzkanzler. Naar mlat. archi-

cancellarius.

1) Titel der drie geestelijke Keurvorsten, van Ments,

Trier en Keulen , als kanseliers van het Koomsche Rijk.

2) Titel van een der voornaamste groot-waardig-

heidsbeklecdcrs in het eerste Fransche keizerrijk.

3) Aartskanselier van den Heiligen Stoel, titel van

den Groot-kanselier van het Pauselijk hof.

AARTSKETTER, znw. m., mv. -ketters. Van

Ketter met het voorv. Aarts- (bet. 1, c). Hd. erz-

kefzer. Vertaling van mlat. archihaereticus.

1 ) De stichter eener sekte van ketters ; de eerste

,

die ecne leer verkondigt, afwijkende van de rechtzin-

nige leer der Kerk. || Naar den aartsketter Anus

worden zij , die de Drieëenheid of Drievuldigheid

verwerpen , Arianen genoemd.

De schalcke toveraer ( Simon )

Die d'eerste aertsketter wert van overouts geheeten.

VONDEL 10, '218.

2) Een ketter bij uitnemendheid; een verkondiger

van leerstellingen, die lijnrecht tegen de leer der Kerk

aandruisen ; of wel een hevig bestrijder van hare leer-

stukken. || Ik hoor, dat hy allang in de goddelooze

Sociniaansche stellingen van den Aardsketter (sic)

Spinosa verdwaald was, Leev. 2, CO.

AARTSLEUGENAAR, ook -logenaar,

znw. m., mv. -leugenaars en -leugenaren; vr. -leugcna-

res , mv. -leuqenaressen , en -leugenaarster , mv. -leu-

genaarsters. Van Leugenaar met het voorv. Aarts-

(bet. 1, c). Hd. erzliigner.

1 ) In 't algemeen. Een leugenaar bij uitnemendheid

;

een onbeschaamd verkrachter der waarheid. || Hoe
kunt gij aan zulke praatjes geloof slaan? zij zijn

immers afkomstig van een aartsleugenaar.

2) In 't bijzonder wordt wel eens de Booze bij

uitnemendheid de Aartsleugenaar genoemd, als die de

leugen in de wereld gebracht heeft; met zinspeling

op de paradijsgeschiedenis.

AARTSLIEEHEBBER, znw. m., mv.

-liefhebbers; vr. -liefhebster , mv. -liefhebsters. Van

Liefhebber (-ster) met het voorv. Aarts- (bet. 1, e).

Een liefhebber bij uitnemendheid, een bijzonder groot

liefhebber van iets Het tegenovergestelde van Aarls-

vijand, 2). || Een aartslief hebber van rooken, er

op verzot. — Een aartsliefhebber van de hartdravery,

v. effen, Speet. 1, 28. Je moet weten, dat ik . . .

een aartsliefhebber ben van hoffelyke espressie'n ,7, 169.

AARTSLOGENAAR. Zie Aartsleuge-
naar.
AARTSLUI, huw., zonder trapp. v. vergel.,

als uitdrukking van den hoogsten trap der hoedanig-

heid. Van Lui met het voorv. Aarts- (bel. 2). Bij

uitstek lui, uiterst lui. ||
Die knecht is aartslui , en zuu

liefst nooit iets uitvoeren. Een aartsluie jongen.

AARTSLUIAARD , znw. m., mv. -luiaards.

Van Luiaard met het voorv. Aarts- (bet. 1, e).

Schimpende benaming voor iemand, die niterst lui is;

een luiaard bij uitnemendheid. || Hij is een aarts-

luiaard
;
ge kunt nooit iets uit zijn handen krijgen.

AARTSMAARSCHALK, znw. m., mv.

-maarschalken. Van Maarschalk met het voorv. Aarts-

v bet. 1, «). Hd. erzmarschall. Naar mlat. archimare-

scalcus. Titel van den Keurvorst van Saksen, als een

der hooge hofbeambten van den Duitschen Keizer.

D'Aertsmaersehalck , wijt en zijt ontzien door 't recht van 't

[zwaert.

vondel 7 , 636.

AARTSMILDHEID, znw. vr., zonder mv.,

als ecnig in zijne soort. Van Mildheid met het voorv.

Aarts- (bet. 3). Eigenlijk, als abstract: de hoogste,

de volkomene mildheid , als de bron , waaruit alle

zegeningen voortvloeien. Dichterlijk , concreet, genomen

,

als benaming van Christus, den nitdeeler van alle

goede gaven.

O dwaes, gae vry van hier, van hier met weenende oogeu,

De Aertsmildh'eit heeft geen' troost voor vrekkeu.

F. de haes, Sticht. Gcd. 59.

AARTSMOEDER. Zie Aartsvader.

AARTSMONARCH. Zie Aarts-, bet. 1 , «).

AARTSONDERDIAKEN, znw. m., mv.

-diakenen en -diakens. Van Onderdiaken met het

voorv. Aarts- (bet. 1 , a). Naar mlat. archisubdiaconus.

Voorheen gebruikelijke benaming van den eersten ou-

derdiaken (subdiaken) van de Domkerk te Utrecht, die

tevens een der tien of elf Aartsdiakenen van het Slicht

was, en ook Koorbisschop (Episcopus churi) genoemd

werd. || De kerk van Jutfaas stond onder het aarts-

diakeuschap van den Aartsonderdiaken.

AARTSOUDERLIJK , bnw., om de absolute

beteekenis zonder trapp. v. vergel. Naar het voorbeeld

van aartsvaderlijk gevormd van het onderstelde aarts-

ouders, dat niet in gebruik is. Dichterlijke uitdruk-

king in nagenoeg denzelfden zin als aartsvaderlijk

,

doch zóó dat het denkbeeld van de beide ouders van

het geslacht uit den ouden tijd, en dus de voorstelliug

van het aloude huisgezin, meer op den voorgrond

staat. — In eene toespraak aan Milton zegt de dichter

:

Maai- gy, gy schetste ons ook huo onschuld, eedle Bard!

't Aartsouderlijke paar in 't eerst en zalig blaken.

BILD. 7, 135.

Elders tot den regenboog, aan Noach en de zijnen

verschenen

:

Zoo vaak 't Aartsouderlijke kroost

Uw schittring weer mocht zien

,

Hoe dankbaar juichte 't in die troost!

BILD. 8, '286.

— Evenzoo , met zinspeling op den aarlsvaderlijken

eenvoud van de zeden der voorouders.

Ruime aartsouderlyke woning,
Die het leven rust bereid.

v. winter, Jmsi. 40.

AARTSPOËET. Zie Aarts-, bet. 1, a).

AARTSPRIESTER , znw. m.,mv. -priesters,

zelden -priesleren. Van Priester met het voorv. Aarls-

(bet. 1 , a). Hd. erzpriester. Naar mlat. archipresbg-

tcr , fr. archiprétre , van gr. aQjfi^eaiivreqoq.

1 ) In 't algemeen , ook van Joodsche en heidensche
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printer- Printer < f ook Huofd

der pri»>tersclia|' tter,

Oj P
Kn fy , Aartoprlwtor, ju-in» der priestwlycaa

DE DE< KRR 1 , 84.

Kunn kooit! Ik i\< d'sartspriesti

• iu v«n lauwreu gaderen.

IIELMEKS. h

lieke Kerk. Oude hmummg vim den

voornaam-tm priester l»j eene kathedrale kerk, die

het Uiezicht hield uur >! < daarin

somtijd* da plaatsvervanger van den Bisschop wa-.

Later werden de lart-jmesters , zouwei die dei

drale kerk, al» die- van andere kerken op hel platte-

land (
Lamd-aarlsi

, met het '

paröchicn belast, hetgeen echter

de 'J
4* eerni , h{j di vtatiginj indee-

lint' •! ' biadommen , op de D
i Nederland stond de Katholieke

gedurende lul tijdvak waarin hetagcnbU
l>ilijk gexag geschorst was, onder Int bestunr van

zeven I ua aan

U l'"j de herstelling der biaeehoppeLyke biërar-

chie zijn de Aar (sprietten Dekenen geworden.
— I)e naam Aartspriester i« nog in gebruik :iU

erretitcl , aan sommige vuornamc pastorijen verbonden

,

als b. v. aan die van du (I. 1. \ . Kerk Ie Pi

ïfl. on Swaieauftt. AarttprietterUjk , aartsjtries-

terschap ; Land-aartspriester.

AARTSPRIESTERSCHAP, anw. onz.,

mv. -eeia/lj tartsprietter met Int achterv.

schap.

ibatract Het ambt uf de waardigheid van aarts-

priester, nut de rechten en plichten daaraan verbonden.

|| Aan den
|

-i ek was het aartspriesterschap

van Friesland om
nertvt. liet grondgebied , de uitgebreidheid lands,

waarover zir n ecu aartspriester

uitstrekt. || IK HollanJ-chc zending was voorheen

verdeeld in zeven aartspriesterschappen.

AARTSPRINSES. Zie Aakt>-, bet. l.o).
AARTSRECHTER. 7... Aarts-, bet. 1 ,a).

AARTSSCHELM, zuw. m., mv. -schelmen.

Van Schelm met het voorv. Aar/s- (bet. 1, c III

erzschelm. Een sefu-lin bij uitnemendheid, een door-

trapte schurk. || Wacht n voor dien aartsschelm

!

AARTSSCHENKER, mr. m.mv. -schen-

ken en -sclienkeren. Van Schenker met het voorv.

Aarts- ( bet. 1 , a ). Vertaling van mlat. archipincerna.

hd. erzschenke (ORIHM. I). Wit. 3, 1099).
Titel van dcu Keurvorst van Bohemcn , als een der

hoogc hofbeambten van den Duitschcn Keizer.

I rijdt d'Aertsachencker, die, by teder wellekootu,
De kroon dei M'ildatu voert en vao den Donaiutrooni.

VOÜDEL 7, «26.

AARTSSCHOBBEJAK, znw. m., mv.
-schobbejakken. Versterking van het scheldwoord Schob-
bejak (zie ald.) door middel van het voorv. Aarts-

t bet. 1
.

AAKTSSTICHTER'. Zie Aabts-, bet. 1 ,a).

AARTSTIHAN, ouk -ttran gespeld, snw.
m., mv. -tirannen. Van Tiran niet het vuorv. Aarls-
(bet. 1 ,

e). Ben tiran bij uitnemendheid, een uiterst

beerschzuchtig dwingeland.

Tot Haring van 't geweld der vloekbunle aarbljrruii» n.

B1LD. 1, 415.

Tol httriOS, Airt»tir«n'
t'w kroon, uw «taf, u* 'ter hseit uitgeschenen.

DA COSTA 2, 383.

Zoo ook v. alphen 1, 50, BILD. 12, 320, enz.

Verg Aartsuewildlnaar.

— Het woord is ook in liet dagehjksch leven in

gebruik, ter aanduiding van iemand, du- altijd den

baas sjM-elt en zijn zin doordrijft. Gebfl bei dan een

u van kleine gestalte, dan wurdt

liet verkl. -tirannetje, mv. id. || Hij i-

een aarl-tiran (of aart-tiiaunetje ) en wil iedereen naar

zijn pijpen laten danaso.

AARTSVADER, rnw. m., mv. -r«/m tn

-vadert \ AarU-(het.\,b).

Hd. tmater. Naar mlat. archipater (du CAMOI 1,

.'171 vlg), waarmede men het meer gewone pairiar-

cha, gr. ii!imfl»/r,', met omzetting der I

deelêo afwisselde Het woord staat bij plant, en ril.

niet vermeld; ook de SI

I
afrlarch.

1 ) I onderscheidene \" i

in lui i'
I lament, stamvaders van talrijke ge-

slachten ; bepaaldelijk aan de stamvaders i

litische vulk. || Noach, Abraham en and
der*. — De ontaarte zoenen des vruumei

Jakob, Lt-ec. 2, 239. Isaak gewon Jakob, en .lakuK

de twaalf Aartsvaderen, v. d. palm, Band. 7, 8.

D'Aartsvatler Abrain , duur den hongersnood! gedrukt,

Kuuit in Bgipüscu gras zyn grage kudde
llCLii.vi.il. i . .V-r. 1

Aartsvader Adam had, mei twee paal I

Natuur den lol betaald.

II1LD.

2) Bij uitbreiding wonlt een grijsaard, die te nul

den eeuer talrijke familie leeft , met eerbied een aarts-

vader genoemd. || Hij /al daar als een aai .

tussclieii zijne kinderen en kleinkinderen.

= Naar het voorbeeld van Aartsvader is Int dich-

terlijke Aartsmoeder gevormd, als benaming van Eva

Eer nog ds Aartsmoeder sicta venu.it

Haar' dierbren Echtgenoot op ilcrlyk ooft UiouUuu
Daar zy den dood nau at.

8. u. V. D. wilp, Gtd.

%ri. AartnaderUjk.

AARTSVADERLIJK , huw. en bijw
;

-lijlut (in de bet. 2i. \ an Aartsvader in

achterv. -lijk. Ild. erzvaterlich. Verg. Aartsou-
uehlijk.

1) Bnvt. — 1) Tot ecnun aartsvader behoorende

uf betrekking hebbende. || Den oorspiunkelykeii

vaderlyken godsdienst, Leep. 6, C5. \ka meer cen-

voudigen aartsvaderlijkcn godnlieu-t, v. u iai.m ,

Bed. 1, 98.

2) Op de eenvoudige zeden der aajrtovaden gelij-

kende. || Aartsvadcrlijke zeden. Aartsvadcrlijkcceiivnud.

Het inwendige zijner woning was meer dan aartsvader-

lijk (zoo eenvoudig mogelijk).

Ben Efltasr huldigt hier natuur,...
lirijfi zelf het kouter door de voren

Zie daar 't aartsvaderlijk bestuur'

HELHERS, Nog. O'l. -. 1''-'.

II) B<Jw. (van wijze). Op nartsvaderlijkc wijze,

als een aartsvader

Graaf Jan van Najmu . . . , aartSTadarujk omf
Vaa 't Vontlijk lachtigul, dat uit zijn lenden sproot.

DA COSTA 'J ,
:tó4.

AARTSVERBORGENHEID, uw. vi
,

mv. -heden. Van l'erborgenheid , in concrete o]ivattiiiL'

,

unt het vuorv. Aarts- (bet. 3). Hoogste .

heid; ondoordringbaar goddelijk geheim. Dichterlijke

uitdrukking.

I> kracht det Eeuwigen kwam af! de Maagd l> "'
Volbracht de ontzachlulute der aartsrerborgenheén,

Bsch geworden 't Woord.
DA (0<TA I

Englenscharen ' dekt »»( oogen
Voor die aartsverborgenbeên

'

i, 24°.
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AARTSVEBLEIDER, znw. m., mv. -ver-

leiders. Van Verleider met het voorv. Aarts- ( bet. 1 , c ).

Eigenlijk in 't algemeen: een verleider bij uitnemend-

heid. Vondel gebruikt het van Siiuon den Toove-

naar:

door aenwas van de zielen

,

Die voor de razernv des aertsverleiders knielen.

10, 218.

— In 't bijzonder— en als zoodanig zonder mv. —
als dichterlijke benaming voor den Booze, den eersten

en grootsten verleider van het menscbelijk geslacht.

Maar de Aartsverleider van het menschdom rustte niet!
De ontaarde Lucifer, enz.

DA COSTA 2, 10.

Heil my! dat ook mijn geest de tijden mag zien naderen
Van Jesus weérkomst en des Aartsverleiders val!

2, 154.

AARTSVEROVERAAR, znw. m., mv.
-veroveraars en -veroveraren. Van Veroveraar met
het voorv. Aarts- (bet. 1, c). Veroveraar bij uitne-

mendheid. Dichterlijke uitdrukking, in ongunstigen zin

,

t. w. om een groot veroveraar als eene ramp voor
het menschdom voor te stellen.

De rij der Aartsveroveraren,
Die eenmaal, als gy zelf, des werelds geessels waren.

da costa 2, 388 {aan Napoleon).

AARTSVERRADER, znw. m., mv. -ver-

raders en -verraderen. Van Verrader met het voorv.

Aarts- (bet. 1, c). Hd. erzverrather. Eigenlijk in

't algemeen: een verrader bij uitnemendheid. In 't bij-

zonder als dichterlijke benaming voor den Booze, den
eersten en grootsten verrader, die het menschelijk

geslacht in het verderf heeft gestort.

Zoetheid is met gift vermengd
Van den Aartsverrader.

bild. 5, 104.

Hy draagt het gift des Aavtsverraders

,

Die 't eeuwig heil verbeuren deed.

5, 278.

— In dezen zin ook in 't mv., bij dichterlijke

vergelijking, van menschen gezegd, die als helsche of
duivelsche verraders worden voorgesteld.

Gy . . . Godgezalfde Volkenvaderen

!

Beseft, wat last uw schouder voert,
Wat Helrot op uw zetel loert

,

En kent den mom dier Aartsverraderen.

bild. 9, 276.

AARTSVERSCHEIDENHEID, znw.
vr., zonder mv., als eenig in hare soort. Van Verschei-

denheid met het voorv. Aarts- (bet. 3). De hoogste

verscheidenheid die zich denken Iaat. Dichterlijke uit-

drukking.

Wat aartsverscheidenheid in die verscheiden werken !

BILD. 6 , 322.

AARTSVIJAND, znw. m., mv. -vijanden;

vr. -vijandin , mv. -vijandinnen. Van Vijand met het

voorv. Aarts- (bet. 1, c). Hd. erzfcind. Verg. het

volgende art.

1) Eigenlijk, ten aanzien van personen. Een bij-

zonder fel vijand (van iemand), een gezworen vijand,

doodvijand.
|| Wy ... haaten zelfs zulke {volken)

niet, . . . welke wy ... laugen tyd gedwongen zyn
geweest als aartsvyanden aan te zien, v. effen,
Speet. 1, 58. Den aartsvijand der Leidenaars {den
student), kneppelh. 1, IX.
— De Aartsvijand van het menschelijk geslacht,

benaming van den Duivel, die reeds in het Mnl. die

viant — bij uitnemendheid — genoemd werd; eng.

the fiend.

2) Bij uitbreiding, ten aanzien van zaken. Iemand
die een bijzonder grooten afkeer heeft van iets, hetzij

van iets zinnelijks of zedelijks. Het tegenovergestelde

van Aartsliefhebber. || Een aartsvijand van leugen en

bedrog. Hij is een aartsvijand van zich te behelpen.

Zij is eene aartsvijandin van uien. — Een aartsvyand

van kleine en groote vervolgingen, v. effen, Speet.

1, 77.

AARTSVIJANDIG, bnw., zonder trapp. v.

vergel., als uitdrukking van den hoogsten trap der

hoedanigheid. Van Vijandig met het voorv. Aarts-

(bet. 2). Verg. het vorige art. Bijzonder fel vijandig

(tegen iemand), met doodelijke vijandschap bezield.

Dichterlijke uitdrukking.

Ginds omgrimt u , fel van tanden

,

't Aartsvijandig wolfgebroed

,

Onverzaadbaar naar uw bloed.

bild. 5, 337.

— Aartsvijandige , als gemeensl. znw. gebezigd , staal

geheel met aartsvijand gelijk.

Gy , aartsvijandigen van leven en bezieling,

Spreidt, spreidt verwoesting uit, vergruizing en vernieling!

bild. 2, 385.

AARTSVOLKOMENHEID, znw. vr.,

zonder mv., als eenig in hare soort. Van Volkomen-

heid met het voorv. Aarts- (bet. 3). Hoogste volko-

menheid. Dichterlijke uitdrukking, maar door bild.

spottend toegepast:

Ja alles , met één woord gezeid

,

In Duitschlandsche aartsvolkomenheid

'

12, 148.

AARTSWELDADIGHEID, znw. vr., zon-

der mv., als eenig in hare soort. Van Weldadigheid

met het voorv. Aarts- (bet. 3). Eigenlijk , als abstract

:

de hoogste, de volkomene weldadigheid. Dichterlijk,

concreet genomen , voor de hoogste weldaad , de grootste

van alle zegeningen.

O Aartsweldadigheid, in 't pijngevoel besloten!

Behoud der dierlijkheid, behoud van Adams loten!

bild. 6, 377.

AARTSWOLF , znw. m., zonder mv., als

eenig in zijne soort. Van Wolf met het voorv. Aarts-

(bet. 1, c). Eigenlijk: de woli bij uitnemendheid.de

aartsverslinder. Dichterlijke benaming voor den Anti-

christ, voorgesteld als de Wolf, die de kudde van

Christus dreigt te verslinden. Tot de Herders van

Bethlehem zegt de dichter:

Erkent in dit, dit teder wicht,

Dat hier op 't stroo in windsels ligt

Die d'Aartswolf temmen zal

!

bild. 6, 26.

AARTSZOT , znw. m., mv. -zotten; vr. -zottin,

mv. -zottinnen; verkl. -zottinnetje , mv. -tjes. Van

Zot (znw.) met het voorv. Aarts- (bet. 1, c). Een

zot bij uitnemendheid, iemand die zich bij uitstek zot

aanstelt. Verg. Aartsgek. || "Wat doet gij u met zoo'n

aartszot in te laten?

Ick moet, in plaets van een' Godione,

Een' sloor zyn, een' malloot, een' drymael aertszottinne!

DE DECKER 1 , 202.

AARZELEN , voorheen ook eerzelen en aar-

selen , eerselen , met de scherpe uitspraak der s ; onz.

zw. ww., eertijds met zijn, thans alleen met hebben:

aarzelde, heeft geaarzeld. Mnl. erselen, eerselen,

arselen en aerselen: zie Mnl. Wdb. op Erselen.

Etym. en Mist. Aarzelen, in de verwante talen

niet bekend , is een werkwoord van herhaling
,
gevormd

van Aarzen, dat op zijne beurt van Aars was afge-

leid , ofschoon wel te onderscheiden van de samenstel-

lende afleidingen van aars, als blikaarzen, bolaarzen

enz. (zie bij Aars, aan 't slot). Wel is waar komt
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1

aarstim reeds ia 't Mnl. loor, terwijl men van

aarzen slecht» (ra voorbeeld uit Je 17 d< «uw keilt;

doch buiten twijfel had aarzen reeds lang in de

ui bestaan , al wurdt het bij de -

aangetrofleu. Ook het lid. kende [nek ) örteken, waar-

vin üRImm i /'. II '' 1 , 5fi6) een voorbeeld uit

tl aanhaalt. De eigi irapronkelUke

beteekenis van aarzen | ül eei t de afleiding

voortvloeide , was die van gaan in de riekting van

Hen aart , aekieruitgaan zonder ziek om te keeren
,

al> 't ware mei den aars roonrit gaan , evenals tiere-

nen zooveel beteekent als met den stèren vooruit zeilen.

Aarzen ttond du.- j
tier, van e

vindt het gebruikt bij bbïuiko, liet dagket enz., 21 :

Dan let: treckt een mijn leereen;

Hnul Jon-h' Jr treckt te etuf, wilt nu weerom wal eenen.

II '. afgeleide aarzelen had un.lt ij«ts dezelfde betec-

kenis. Naar den oorspronkeli

aardige uitdrukking voor het achtermttrekki

ie al vechtende wijkt' vijand

den rug toe te «enden (verg. Lane. 2, 38971 , Brab.

SMS] liet gold echter in 't algemeen voor

aekieruitgaan, terugtreden ,
terugkeert r. \-,

was u bekend; nog in de 17de

eeuw was lij de gewone, doch il

reeds de figuurlijke opvatting van terugdeinzen voor,

die sedert op den voorgrond is getreden, waardoor

aarzelen nu uitsluitend genomen wordt vu..r sekro-

men, tceifelen , fr. késiler , als 't ware eene schrede

achteruit doen op 't oogenblik dat men handelen zal.

Op dezelfde wijze wordt terugdeinzen zelf (voor iels)

overdrachtelijk gebezigd . het Kran-cli zegt evenzoo

reeuier ,'; quelgue ckose , het Latijn in eigenlijken zin

tergum vertere, in figuurlijken tergivertari; en aar-

zelen treft hier geheel samen met gr. <;;'"''">,

schromen, mezen, rai «ars. De lage af-

komst van het woord is sinds lang vergeten ; evenals

£r. reeuler i- het door 't gebruis: veredeld ; thans be-

hoort het zelfs min of meer tot den hoogeren stijl.

stilt- , u xvnidr i Al. ww. van beweging met

het hulp», zijn. Achteruitgaan, terugtrekken, wijken,

tcrugkerren. || . Aerselen, erselen, retrogredi, re-

trocedere ," kil. Majenne . . . koos 't opbreken zonder

trompet , ende aarzelde met even groote snelbeidt als hv

toegeschoten wa> , Hoorr, Henr. d. Gr. 77. Dat hun

nocht aarzelen nocht stalhouden
(
nork terugtrekken

noch ttandkouder '. II 25-4. Aarze-

lende ( terugtredende), na men den voet op den dn
had, I

t uylheemich volck , dut aerzelt v„or *>i -

VONDEL 1 , «8».

ricx hart . tiraef Henricz moed betwijckt

.

rt in
,
tol dat hy mei ii|n' knjithjra»d

• tal.

«17.

helpe-drager I * aenwyten,
1*1 1 n ii te pryaen.

1 . •

Al achterwaarl* k* Hen,
En aervelen al*oo ter hellen.

lek *.r..»I weer na huy» , ick •.. mijn wtyffje er--

v. D I 00.

f
wykt, hy aarzHt nlel.

T MIRKO
— Zelfs bij bilii. vindt men het noord

dien zin gebezigd ( of-choon in zijn tijd reed-

derd i, waar hij spreekt vsn den onvervaarde, irien

het bloot» «w aard kan bedreigen
,

Vaar van lijn itandpIaaU niet vanrriM
•las.

KI I' ra ook figunrlj -. voor-

I als personen, die van -chr

II «elf eau kchroom.

V0LLH.1II0TE, l'oel\i 333.

•. licht Toor «ruwt.

1-OOT

— H inaar in zijn jongen tijd, 1616
urd pleoua

— %nnin. Hen I ndt aarzelen ook als bedr. ww.

j.l voor terugtreki b rlijke vrij-

heid, liet/ij dat het werkelijk in de vulk-taal in gebruik

was, ge-lijk met fr. reeuler inderdaad bel geval

Hoe, sonder hindemit, zy aarzeld' baal

hooft, MmL'lu. 715.

Zijn woord te ier:< '. 'Ie wuffe kind'reti.

V. D. EEMRI' .

v

— 1 k.' WW., ziek aait

zich terugtrekken, Verg. fr. se reenler ,

hd. riek artcken.

1, riekt, noch aereelt tich ni. t ovet u».
'

JANSSEN, ' I 1*1.

Hellend, bet. — Altijd overdrachtelijk. Hulpw.

kebben. Niet recht durven handelen uit trees voor de

gevolgen , of omdat men gecne keus weet te doen ; in

twijfel .taan of men iet. al dan niet doen zal; schro-

men, weifelen. Haar weifeling
' \cr00r2aakt ,

nadert de betcekenis soms tot die van dralen.

handeling, waarvoor men terugdeinst, wordt

soms door in aangewezen, t. w. bij de onderstelling,

dat men reeds begonnen is te handelen , maar schroomt

voort te gaau. || Te rechtschapen, dan dat zij een

oogenblik zon hebben kunnen aarzelen in het volbrcn-

. .11 haar plicht, K. Zev. 5, 280.

Des lael ons, in de minn' niet aersVen ef verl

SMIT. ,

'k Zwyu boe zy la I

Wiet van aeralen of bez*»-.

40.

Zij voelde 't jeugdie hart met sttilfl l

En aarzelde In haar k'-u* , en wei! besluit.

tollens 5, 11.

— Meestal echter wordt de handeling uitgedrukt door

eene onbep. wijs met te: Aarzelen ielt te doen. Dit be-

l.etgeen tron ijfelacbtig is, dat bij het

volk de oor.pronkelijke beteekenis niet meer leeft; deze

toch zou voor of van te eischen ; aarzelen (terugtre-

den) roor ielt of van ielt Ie doen. De uitdrukking

aarzelen om te doen , die men wel aantreft ( Blank.

:•, , 122; A'. Zev. 5,71 t rich spraakknnstig

rdedigen; om rjndi ding.

Wanneer de aard der handeling uit den zin is op

te maken, wordt zij niet uitgedrukt.

|| Sy wachten b en by de proef te komen

,

wilt,

.'.niet, ut iik'm , Ba*

ik durfd' 1 th, ö, 241.

Hoe aai '1- ik mj &' ' ,rc za' geevcn

om aan u te schryvcti' l.eev • aar-

wankcleu, terugtred. 11 , v D. PAtll

Dat een geneesheer . . nimmer moei '

., niet

te aar/- 79. Zoo ik aar. 1 .
11-

Val hem >1> Hen t. >. -t' . .

I . 3B.

,n 'l aarz«'l-

hart'
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Zijn mond kwam nader aan mijn wang; ...

Hij aarzelde f zou scheen het) lang.

tollens 8 , 130.

— Iets aarzelend doen , meischroom, mei weifeling,

niet uil volle overtuiging of gezindheid. || Ik heb niet

dan aarzelend mijne goedkeuring geopenbaard , groen
v. pr., Versch. 96.

Thands wist zy dal haar dwaaste mcisjensgiïl

Niet aarzlend werd outfangen of weerstreefd.

beets. Dicht, l'erh. 06.

— Zonder aarzelen, zonder zich een oogcnblik te

bedenken, zonder dralen, onbeschroomd. ||
Klaasje

ïoldeed zonder aarzelen aan 't verzoek, AT. Zcv. 1, 158.

Had hij mij gevraagd, ik had zonder aarzelen „ja"

gezegd, 2, 123.

Syn. Zie Schromen.
jifl. en Samciisl. Aarzeling, geaarzel; Aarzel-

maand.

AARZELING, voorheen ook eerzeling , zuw.

vr., mv. aarzelingen. Van Aarzelen. De daad van

aarzelen , het aarzelen ; de besluiteloosheid van iemand
,

die niet durft handelen of niet weet wat te doen;

weifeling, schroom. || liet besluit was wel zonder veel

aarzeling genomen, v. koetsveld, Noo. 1, 180.

Als of er gcencrlei aarzeling omtrent beginselen te

pas kwam, groen v. pr., Versch. 42. Ik beken,

dat ik geaarzeld heb: en je zult later zelve oordcelen

of die aarzeling natuurlijk was, K. Zev. 4, 12. Wer-
kelijk was D., na eenige aarzeling, tot het besluit

gekomen, enz., 5, 191. Na lange aarzeling, 2, 240.

Heer (jraaf , 't ontwerp door n tot heden afgeslagen
,

Kan thans gein uitstel meer, geen aarzeling verdragen!

DA COSTA , 1 , 1-28.

— Zonder aarzeling, hetzelfde als zonder aarzelen

,

dat thans meer gewoon is. || "t Verzonk van zijn Ed.

aan my gedaan . . . dient van my . . . onbeschroomt

en zonder eerzeling ua-gekomen, de brune, Bank. 2,
Ojtdr. IV.

AARZELINGS , voorheen ook aarzeling , en

daarnevens eerzelings , eerzeling , bijw. van wijze. Van
Aars met bet achterv. -el-ing-s, met of zonder de

bijwoordelijke *. Verg. ruggelings van rug. Mhd. ers-

lingen (BEN. 1, 63); nhd. arschlings en arschling

(grimm, D. IVlb. 1, 567); verg. nfri. earsling , bnw.,

averechtsch, verkeerd (epkema 101). Bij kil. „Aer-
selincks, retrograde." In de richting van den aars,

dus Achterwaarts , achteruit , ruggelings , terug. Zie

bij Aarzelen, en verg. gr. nvyijöèr, fr. a reculons.

Thans zoo goed als verouderd, maar vooral in de

17"16 eeuw zeer gewoon. || Deeze, speurende dat het

binnen haaperde , krompen aarzelings , en keerden met
de kans, hooft, N. H. 851.

Ick ben de oude Tydt , nochtans soo wacker vlugh

;

Myn aessem-njeke loop keert aers'lingh niet te rugh.

bbedero , Griant 40.

En ten neusgaten uyt snuyft vier en heeten roock,
Dat elck een aerslingh treed.

VONDEL 2, 803.

Matroos die roovers ras sou aersling klimmen leeren,

En 't lage Waterland doen kijcken door een koord.

3, 58.

al siet hy dat de benden
Al vry te rugghe gaan , end' aarselingh haar wenden.

HOFFER03 312.

Verg. verder hooft, Mengelw. 521; War. 10;

bredero, Angen. 34; vondel 1 , 711 ; de hubert,
Ps. 70, 4; w. d. hooft, Jan Salg 35; enz.

— Ook overdrachtelijk voor Terug in den tijd.

Gaet ghy soo voort met u leven,

Ghy sult inetter tijt u weer aerselingh gaen begeven

,

En alle jaer een jaer jonger worden.
bredero , Schynh, 54.

Afl. Aarzelingen, ww., bij kil. aerselinghen , in

denzelfden zin als aarzelen (w. d. hooft, Jan Salg

21, 26; scriverius, vóór starter, XXII); thans

verouderd.

AARZELMAAND, zuw. vr., mv. -maanden.

Uit Aarzelen, in den ouden zin van achteruitgaan,

en Maand. Bij verbastering ook Herselmaand (kil.).

Verouderde benaming van de maand October, daaraan

ontleend , dat de dagen in die maand het meest in

't oog loopend aarzelen, d. i. achteruitgaan of korten;

gelijk kil. het uitdrukt, „ quod annns tune praecipue

retrogrediafur."

AAS, znw.onz., zonder mv., als collectieve stofnaam.

Obd. as (graff 1, 481); mhd. ds (ben. 1, 64); nhd.

aas; ags. as (ettm. 32); deensch aas; zw. as; mnl.

aes. Nauw verwant met mul. ael, ate , voedsel,

spijs, dat nog bij kil. wordt aangetroffen; obd. dz

(graff 1, 528); mhd. «'.- (BEN. 1, 760); nhd. aasz;

ags. at (ettm. 33); van goth. itan, ons eten {at,

alen). De beteckenis van mnl. aes en ael is in den

grond dezelfde ; zij werd alleen bij het eerste op dieren
,

bij het tweede op menschen toegepast. De afwisse-

ling van de tandlettcr met de s was in den stam,

waaruit aes en ael beide ontsproten , van den oudsten

tijd af gewoon: verg. lat. edo met esse en esca, gr.

'tdoi met (o&ioi.

1) In het algemeen. Voedsel, ook voor menschen;

doch altijd min of meer spottend gezegd. In dezen zin

thans verouderd.

Dees eedle siel van Baeck , die aes

Van deughd en wijsheyd uyt den mond
lier wijsheyd socht.

VONDEL 3, 813.

üp dat hy in zyn brood te smaeckelijcker byte

,

En 'smiddaghs voel syn maegh te scherper op het ae».

WESTERBAEN, Ofkcnll. 158.

2) lu het bijzonder, liet voedsel der dieren. ||
De

vogels zoeken het aas voor hunne jongen. — Ende het

wildt gevogelte quam neder op het aes, Gen. 15, 11.

Die de gapende raven het aes van verre thoonen, de

brune, Bank. 2, 185.

Wie leeft als een conijn of haes
,

Werd honden proy of valeken aes.

V. BBAUMONT 1711.

Van den honger opgedreven,
Huilt , dat woud en velden heven

,

Wolf en tijger om zijn aas.

bild. 8 , 85.

Is het aas te lijn der maden

,

Alles waar uw hart naar dorst?

8, 97.

Het menschlijk lichaam tot der wormen aas besteind!

DA COSTA 1 , 397.

Hun lijken dwarlen met de golven

Of zijn in d'afgrond reeds bedolven,

Of 't aas der monsters van de zee.

1, 53.

— Syn. Aas, Voeder. — Aas is het voedsel,

dat de dieren in den vrijen natuurstaat zich zelveu

als buit of prooi verschaffen; het wordt veelal met

minachting gezegd. Voeder of voer daarentegen is

het voedsel , dat zij in onvrijen staat of als huisdieren

uit de handen van deu mensch ontvangen. In het woud

zocht de leeuw zijn aas, in de menagerie ontvangt bij

zijn voeder. — Alleen bij de jacht met den vogel ,
op

wier terminologie het Hoogd. niet zonder invloed ge-

weest is, wordt het voedsel voor de jachtvogels (ü.pdt)

veelal het aas genoemd, hetgeen eigenlijk het voeder

behoorde te heeten.— Figuurlijk ook, bij dichterlijke vergelijking met

dieren, met minachting gezegd van hetgeen bij men-

schen de begeerlijkheid opwekt, en dat zij als prooi

zoeken te bemachtigen. || Aanhalingen, verbeurdver-
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klaringen waren het aas dier gieren , v. d. palm ,

Gedenkschr. 50.

eer Routes aadlaars zullen

Te zamen scholen by hei aas , hun toegedacht.

DA COSTA 8, 181.

3) Daar spijs strekt om dieren, die men vangen

wil. te lokken, heeft aas ook de beteekeuis van Lok-
spijs , vooral bij de visscherij. j| De visch beet aan

het aas. Gij hebt geen aas meer aan den angel.

Daar trad een visscher toe,

Deed aan zijn anpel aas en deeg,
En lei zijn hengelroê.

TOLLENS 4 , 95.

De vissehersvrouw is thuis, waar zy het aas bereidt,

't Gescheurde zeilwerk lapt, de netten maast en breidt.

1)E OUNESTBT, L. d. E. 255.

— In overdrachtelijke toepassing op menschen wordt

alles, wat dient om iemand te lokken en te verschal-

ken , wat op den eersten aanblik begeerlijk , maar in

.Ir gevolgen schadelijk is, aas en vooral lokaas ge-

noemd. Verg. Lokaas.

Verlokkend aas in kinderoogen
,

Verblindend slijk uit mijn en meir.

tollens 5 , 79.

— Zegsw. Het aas bcethebben, ingepakt zijn; van
een persoon gezegd, die zich tot iets heeft laten ver-

lokken of verleiden. || Hij heeft het aas beet en kan
ons niet meer ontgaan.

4) Daar het aas, dat dieren lokt, dikwijls in het

vleesch van doodc dieren of menschen bestaat, en

vooral roofdieren daarop azen, heeft aas ook de be-

teekenis van h-eng, hetzij van een menschenlijk , hetzij

van een dood dier , veelal met het bijdenkbecld van

iets dat stinkend of walglijk is. || De hond wilde

het aas niet vreten. Een stinkend aas. Stinken als een

aas. — liet doude rus, ende Int verscheurde en sal

hy niet eten, Letrit. 22, S. Doe weeck hyaf,om'taes
des leeuwen te besicn , Richt. 14, 8.

Zijn rif, verworpen, onbegraven,
Zij 't aas waarop 't gevogelt' brast

!

HELMEH9, Holt. .V. XII.

— ^yn. Aas , Krent/. — Beide worden van doode

lichamen , inzonderheid van dieren ,
gezegd. Maar bij

kreng staat het denkbeeld van verrotting, van iets

stinkende en walglijks , bepaald op den voorgrond ; bij

aas denkt men vooral aan een dood lichaam, waarop

andere dieren — als op eenc prooi — komen azen.

— Vanhier het gebruik van aas als plat scheld-

woord, meestal voor een gemeen vrouwspersoon, even-

als kreng en prij op dezelfde wijze worden gebruikt.

|| Dat stinkende aas! Zoo'n verachtelijk aas!

Vondel legt in zijn Uterus. Verw. het woord aan

Titus in den mond , als hij de Joden noemt

:

Ken wederspannigh aes, dat uyt vervloeckte nijd

Haer kroon en zetel had ontluvstert en ontwijd.

1 , 686.

.%fl. Aasachtig, azen.

Sanifiisl. Aasbus, -gier, -graaf, -jager , -klauw,

kruid, -lucht (bet. 4), -raaf, -reuk (bet. 4), -tor,

•vlieg , -vretend, -zak , enz. Galgenaas , kataas , lokaas ,

ravenaas , vischaas. — Dichterlijke samenst. : Aasgebrek

,

gebrek aan voedsel, van een wolf (hild. 13, 373):

aasziek, op aas belust (six v. ciiand. 221).

AAS, znw. onz., mv. azen ; verkl. aasje , mv. -jes.

Van lat. as (assis), door velen voor hetzelfde woord

gehouden als gr. f ie (één), dat in het Dorisch dialect

op Sicilië ó?, te Tarente <t, luidde. Ohd. e.sse ( graff
1, 481); mhd. esse (BBS. 1, 448); nhd. as; onrd.

tiss (jo.nsson 28); dcensch es; zw. ass ; eng. ace;

ital. asso , fr. en sp. as, port. az. De gerekte a in

aas, in tegenstelling van de korte a in lat. as, doet

vermoeden , dat het Nederl. woord niet onmiddellijk

uit het Latijn , maar eerst later uit het Fransch is

overgenomen , waar de a nagenoeg denzelfden klank

heeft.

Aan lal. as, het zij dan al of niet één met gr.

fis, is hit begrip van eenheid verbonden. Het werd
gebruikt als algemeene benaming voor de eenheden van

maten, gewichten en muntspeciën , waarvan de overige

onderdeelen of veelvouden waren, t. w. voor een mor-
gen lands, een voet, een pond, en eenc koperen

munt, die aanvankelijk een pond woog, maar later

tot ' „ van dat gewicht, in waarde ongeveer met 2'
,

cents gelijkstaande, verminderd werd. Hierdoor kreeg

as ook de beteeken is van kleinigheid
,
geringe waarde.

Uit die begrippen van eenheid en geringheid zijn de

beteekenissen van ons aas voortgevloeid.

1 ) De eenheid, het getal één , in het kaart-, dobbel-,

domino- en andere spelen. „Aes, Aesken, een ooge

op 't spel ," KIL.

|| Het aas van harten, ruiten enz., de kaart in die

kleur, waarop slechts één hart, éénc ruit enz. staat.

Boer, vrouw, heer, aas. Twee azen en tien. Het aas

doet één of elf. — Dat hy . . . by den gemeenen man
het aaskeu oft cenken van der troeve . . gehceten

werd, hooft, N. H. 57. Vier koningen en honderd

van aazen ; dat is twee honderd en zeventig; o! ik ben

boven Jan! Wildsch. 3, 212. Heeft men het aas niet,

dan loopt men gevaar zijn kaarten, zoo men er mede

opkomt, beiden te verliezen, v. lennep, Whistsp. 44.

— Twee azen werpen, de dobbelsteencn zóó laten

vallen , dat er twee azen boven liggen.

— Aas-blank, de dominosteen, op welks cenu helft

één oog staat, terwijl de andere blank is. Aas-vier,

aas-zes, dubbel-aas, de steeneu met 1 en 4, 1 en (i,

1 en 1.

— Op aas staan, in het biljart-potspel ; eenmaal

aangeteekend zijn. || Sta je nog op aas? ik ben al dood.

— Bij het biljartspel wordt aas ook gebezigd voor

N° 1. Het aas hebben, het eerst spelen. || Wie van

de heeren heeft het aas? beets, C'am. Obsc. 45.

— Bij uitbreiding wordt de eerste speler zelf

hel aas genoemd. || Als het aas tweemaal gestooten

heeft, enz., Biljartregl. „Aas acquit, twee speelt!"

iiEETS, Cam Obsc. 46.

— Aanin. In het kaartspel hoort men niet zelden

de aas zeggen, hetgeen dan als de verkorting van de

aaskaart te beschouwen is.

— Zegsw. Lieden van deus aas , geringe lieden , men-

schen zonder stand of vermogen ; thans verouderd , maar

oudtijds zeer gewoon. Verg. Mnl. Wdb. 1 , 122. Bij kil.

( p. 842 ) ook Deus aes alleen , in den zin van armen

bloed ( „ homo' semissis , diobolaris , homo nihili").

Hoe ist, Jan kurekevaer? hoe ist, man van deus aes?

RREDERO, LUC, 57.

De twee laagste getallen ( 1 en 2), de twee minste

worpen van den dobbelsteen , zijn hier als zinnebeeld

der geringe luidjes genomen, evenals de twee hoogste

(5 en C) voor de aanzienlijken en rijken, de twee

middelste (3 en 4) voor de middelklasse golden, van-

waar het oude zeggen :

Deus aes en heeft niet

,

Six cinq en geeft niet

,

Mui quaier dry

Die helpen vry;

een rijmpje, met verschillende variatiën voorkomende,

en vooral vereeuwigd door den bekenden Beus-aes-bijbel

(Emden, 1562, en volgende drukken), waarin men

die woorden aantreft als kantteekening bij Nehem. 3, 5

(le lono, Boekzaal d. Ned. B. 723).

— In bepaalde toepassing op de voormalige ongelijk-

heid in 't opbrengen der belastingen , zcidc men ook

:
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[tins aes en heeft niet

,

si.f tinq en geeft niet

,

Qualer ilry die moeten geven
,

l>aer .wj ri/lq van moeten leven.

2) De eenheid van het oude gewicht, het kleinste

gewichtjc in het oude stelsel, het 32,te van een engels,

gelijkstaande met 0,047 decigrammen. || Een ons had
20 engels, en een engels 32 azen. — Een aes twee
oft dry, oft een half loot, oft ymmers een cleyn ge-
wichte te licht, marnix, Bgenc. 2, 7 (hl. 105 b).— Bij uitbreiding, vooral in den deminutiefvorm

,

in 't algemeen voor eene uiterst geringe hoeveelheid;

waarvoor echter thans een grein, een greintje meer
in gebruik is.

|| Als ik dit goed niet had, was ik eeu

aas te ligt, tokke, Verz. W. 12, 19. Als of ver-

wantschap ooit een aasje toebragt aan de weegschaal
des Kegts, wiselius, Meng. 3, 34.

— Ook overdrachtelijk , van onweegbare , onstoffe-

lijke zaken. Verg. het gewone mnl. niet een aes , geen
zier, volstrekt niets. || Geen aasje verstaud hebben.

—

Die zo op een half aasje bepaalen , met hoe veel deugd
of geloof men het no<c binnen brengen kan, Blank.
1, 49.

Mijn zwakke ziel, helaas! moet zich alleen vernoegen,
Met slechts een aasje roems bij zo veel roems te voegen.

J. DE KRTJYFF Sr., Geil. 198.

u noch mij
Kan de aarde een aasje vreugd meer bieden.

wiselius, Meng. 2, 24.

Samenst. Hartcnaas , klateren-, ruiten-, schop-

penaas.

AASACHTIG {i'tdsachtig), bnw.; -achtiger,

-achtigst. Van Aas (l ,to art., bet. 4) met het achterv.

-achüg. Naai' aas of dood vleesch gelijkende; inzon-

derheid gezegd van een reuk, naar dien van rottend

vleesch zweemende.
|| Sommige planten, als b. v. de

stinkblocm, geven eene walglijke aasachtige lucht van
zich.

AASBLAD, znw. onz., mv. -bladeren; verkl.

blaadje, mv. -blaadjes en -bladertjes. Een bouw-
kunstig versiersel, inzonderheid gewoon in middel -

eeuwsche stijlen en veelal als sluiting bij kranslijsten

gebruikt. Het heeft den vorm van een in drieën ver-

deeld blad, waarvan het middelste deel recht opstijgt,

terwijl de beide andere deelen symmetrisch aan beide

zijden , veelal in eene horizontale richting ,
geplaatst

zijn. In de hoofdzaak gelijkt het derhalve op een

eppe- of peterselieblad , doch met meer of minder
afwijkingen; meestal is het van een steel voorzien.

Verg. hose, Leer v. h. Ornam., 63, 81.

De naam is in de bouwkunde gebruikelijk , doch

niet gelukkig gekozen. Aasblad is slechts de letter-

lijke overneming van fr. feuille d'ache, welk ache
echter niets met ons aas gemeen heeft, maar verbas-

terd is uit lat. apium, ons eppe, op dezelfde wijze

als fr. achier , bijenstal, uit lat. apiarium , sachanl,

wetende, uit lat. sapiens , en sèche, inktvisch, uit

lat. sepia. De juiste term voor het bedoelde versiersel

zou dus eppeblad geweest zijn , gelijk het in 't Hoogd.
werkelijk eppichblatt genoemd wordt. Men zou wel

doen, het onjuiste Aasblad alsnog door Eppeblad te

vervangen.

AASBTJS , znw. vr., mv. -bussen; verkl. -busje,

mv. -jes. Uit Aas (l sle art., bet. 2; verg. de Syn. ald.)

en Bus. Jachtterm. Blikken busje voor het gehakte

vleesch , of aas , dat tot voeder voor de jachtvogels

strekt. Fr. boite au pdt.

AASDOM , znw. m. en onz., het mv. niet in

gebruik. Voormalige rechtsterm. Verkorte vorm van het

oude Asichdom , oorspr. Asiclidoem , friesch dsega dóm

,

samengesteld uit Asige , Azig en Boem , Dom , vonnis

,

rechtspraak. Zie bij Azir. en verg. Mnl. Wdb. op
Asiciidoem. Asic/idoem, Aasdom, was dus:

1) Eigenlijk. Vonnis van den Azig, d. i. vonnis
naar Friesch recht, in tegenstelling van Scependoem,
Scependom, vonnis door Schepenen gewezen , d. i.

naar Zeeuwsch of Frankisch recht. Iu Holland be-

noorden Maas en LTsel, dat oorspronkelijk tot Fries-

land behoorde
,
gold eertijds het Aasdomsrecht. Allengs

evenwel werden daar de Azigen door Schepenen, het

Friesche recht door Zeeuwsch recht vervangen, zóó

echter dat deze verandering zich niet tot het erfrecht

uitstrekte. Vandaar nog in latere tijden tweeërlei rechts-

leer omtrent erfopvolging: het Aasdomsrecht en het

Schependomsrecht, waarvan het eerste ten N., het

:aatste ten Z. van Maas en IJsel gold. Het aasdoms-
recht had tot grondslag den regel : „ Het naaste bloed

Erft het goed," en erkende geene plaatsvervulling;

het schependomsrecht , dat meer tot het Romeinsene
recht naderde, volgde den regel, dat het goed niet

opklom , en terugkeerde naar de zijde vanwaar het

gekomen was. De Staten van Hollanden West-Friesland

hebben de beide uiteenloopende stelsels, die iutusschen

door den invloed van het Romeinsche recht reeds aan-

merkelijke wijzigingen hadden ondergaan, door de

Politieke Ordonnantie van 1580 tot een eenparig recht

trachten te brengen. Toen echter die Ordonnantie, in

welke hoofdzakelijk het schependomsrecht gevolgd was

,

in verscheidene steden en plaatsen , waar vroeger het

aasdomsrecht gegolden had , geen ingang vond , heb-

ben zij aan deze bij hun Plakkaat op de „ successie

ab intestalo" van 18 Dec. 1599 een bijzonder recht

vergund, afwijkende van het gemeene landsrecht, en

gedeeltelijk uit het aasdoms-, gedeeltelijk uit het sche-

pendomsrecht samengesteld. Dit bijzonder recht , hoewel

in vele opzichten van het oude aasdomsversterfrecht

verschillend , is onder den naam van Aasdomsrecht be-

kend gebleven. Het gold o. a. in bijna alle steden van

West- Friesland, Kennemerland, Amstelland, Gooiland

en Rijnland. Zie de groot , Inl. B. II , § 28 , v. leeu-
wen, Roomsch- Holl. Recht, B. III, deel 12, N°8,
v. D. vorm, Versterfrecht , bl. 78—136, en andere

rechtsgeleerde schrijvers.

— Vaimi. In de vermelde beteekenis moet Asich-

doem , Aasdom, oorspr. ra. geweest zijn; later echter,

toen het woord alleen in de samenst. Aasdomsrecht
voorkwam , was het geslacht niet meer op te merken.

2) Bij uitbreiding werd Asischdoem, Aasdom, ook
gebezigd als benaming der landstreek, waar het aas-

domsrecht gold. Als zoodanig wordt het onz. gebruikt.

Zoo werd een deel van Amstelland, t. w. Ouder-
Amstel en Nieuwer- Amstel, Asichdoem geheeten. In

Maart 1388 zijn daar de Azigen door Schepenen ver-

vangen. Doch de landstreek behield den naam naar de

oude instelling. Nog heden is de naam Abkoude-Aasdom
in gebruik, in tegenstelling van Abkoude- Proosdij.

AASDOMSRECHT, AASDOMSVER-
STERFRECHT , znw. onz., zonder mv., als eenig

in zijne soort. Zie het vorige art.

AASGIER, znw. m., mv. -gieren. Uit Aas
(l 8te art., bet. 4) en Gier. Hd. aasgeier. Eene soort

van kleinen gier in Azië, Afrika en zuidelijk Europa,

die zich voedt met aas of het vleesch van doode die-

ren ; Neophron perenopterus.

AASGRAAF, znw. m.; 2d8 nv. -graafs (voor-

heen -graven); mv. -graven. Mnl. aesgrave. Uit Aas
(l 8,e art., bet. 3) en Graaf (zie ald.). Oude bena-

ming van een stedelijk ambtenaar in sommige Holland-

sche steden , met name te Brielle , die belast was met
de rechtspraak in zaken van versch vischaas voor de

kabeljauwvangst, vooral ter beslechting van de ge-

schillen tusschen de staellieden of kleine visschers,

die het aas vingen, en de iabeljauwers , die voor het
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opkoopen daarvan dr voorkeur hadden Verg. siat-

thijs/.in bij mimilBi Btschr r. Briele , 1, 271.

AASJAGER, ni. ui., uit. -jagen Uit A.is

\
1"* art., bet. 4) eu Jager. Hd. aaljager. Spotteude

benaming voor eeu jager, die, dooi te ver te schieten
,

veel wild nutteloos treft , dat dan niet gevonden

maar in het jachtveld blijft liggen rotten ; of ook wel

voor een jager, die, al t rassen wild

doodt.

AASKLAUW, IBW. m., niv. -klauter). I

Aai (\'" art , bet. 8) en Klauic. Jachttorm. IVduini

of acht' iachtvogel. Kr. anllon.

AASKRTJID, znw. onz., zonder mv., als col-

lectieve stofnaam. Uit .4a» ( l"" art., bet. 4) en

Kruid. Ylaamsche benaming van een veelsoortig ge-

slacht van vetplanten, tot de Asclepiarleen behoor, i. 1.

in Noord- Nederland gewoonlijk Slinkbloem OtPadden-
bloem en ook wel Aasbloem geheeten

(
Stapelia L),

wier bloemen een walglijken reuk, als van aas of

rottend vleesch , verspreiden en daardoor aasvliegen

verlokken om er hare eieren op te leggen.

AASRAAF, znw. vr., mv. -raven. Uit Jas
( l"* art., bet. 4) en Raaf. Hd. aasrabe. Een geslacht

van zwarte raven met witten nek , in Afrika lerende

.

en zich voedende met aas of het vlecsch van doode

dieren, Corvultur.

AASTOR, /uw. vr., mv. -lorren. Uit Aas
(la* art., bet. 4) en Tor. Eene soort van torren of

kevers , die de doode lichamen van kleine zoogdieren
.

als muizen, mollen enz., in den grond ingraven en

in dat aas hare eieren leggen ; ook Krenglor of Dood-
graver en in 't Vlaamsch Grafmaker genoemd; .Ve-

erophorus.

AASVLIEG, /ii». vr.. mv. -vliegen. Uit Aas

(
1"« art, bet. 4) en l'lieg. Hd. aasftiege. Volksbe-

oaming van twee soorten van groote inheeuische vlie-

aan . die hare eieren op vlecsch of aas leggen ; in de

wetenschap bekend onder de namen van Blauwe eu

' Uesckvkeg , Musea vomiloria en carnaria.

AASVRETÈND, bnw., zonder trapp. v.

vergel., om de absolute betorkenis. Uit Aas (
]•'• art.,

bet. 4) en het tegenw. deelw. van Vreten. Verg. hd.

aasfrestig. Van dieren. Aas vretende, zich niet dood
vlecsch voedende; in tegenstelling van andere dieren , die

hunne prooi levend verslinden. |] De hyciia

il .lier AasTTl lende gieren (aasgieren).

AASZAK, snw. m , mv. -sakken. Uit Aas
[V art., bet. 1) eu Zat. Mnl. aessac. Thans niet

neer in gebruik.

1) Eigenlijk. Een zak om aas, in den zin van spijs,

bij zich te dragen, ipjjszak, knaj.zak, hij uitbreiding

ook voor andere dingen bestemd.
|| Om haren aessack

in. t -tucken broot- unie ghebraden vlcesch te vullen
,

jiarnix, Bt/ene. 5, 2 ( bl. 211 b). Uacr de legenden

van crielen, als een Minnebroers aessack van broodt-

kanteu , 2 , 7 ( bl. 96*
).

Kn d'aas-sak , lijn scbappry, hy altyds t.y ilch droeg.
voxdel, Toon. il. mensen. Ier. 80.

AU uwen aas-zak maar il tot de keel vervuld.

8».

Da*r aal meer geacht werden een iuyver conscientle,
Dan jei-.aeken gheladen vol gouden ducaten.

A. BIJ.vs 3, 10.

2) Bij nitbr. i.lii.g. Goochcltasch ; tasch , waarin c«n

goochelaar zijne toestellen bergt en bij zich draagt, en

wuruit hij, bij het verrichten van zijne kunsten , aller-

lei dingen voor den dag weet te halen.

Ick ken behendlch en fray spelen urt den aes-tack.

BBBDBHO, \ym*ri 19.

Hy wist de potsen ris den aessack uyl te IBS

pïms. Bacrh. 18.

Kanirnst, Aas:akspeler.

AASZAKSPELER, aow. m , in de oude
volkstaal -s/eelder, inv. -.spelers, -speelden l it

Aaszak (in de 1 ..derde bena-
ming voor een goochelaar of kermisboef, die met de

:u-eli het land afloopt, om op de kermissen of

bij soortgelijke vermakelijkheden zijne kun
I

toonen. || Gelijck goychi I Iers, koordt-

dansers, tisschkr, s.««,y>. 147.

Aess.. laers, nerdif

178

Plucki qaamen daer by hem guTgnelatvs en oblj/,

. rol van alle -. i,. unerj
UBBDBKO.

AAU, tweeklank. Zii \

AB en ABC (uitspr. abét en aieeeét l, /nw. onz.,

niv. Ali's en AB( "s. Ontleend aan de namen der

van oog aipiaiet, gelijk

dit woord uit de twee eerste van het (Irieksche ge-

vormd is. Hd. abc. Beide woorden duideu de geza-
menlijke lelt er taal aan, iu hunne bepaalde
volgorde gerangschikt; de letterreeks, de let;.

het aipiaiet. In de spraakkunst en in den hoogcren
-tijl bezigt men ABC of alphabet; maar van het eerste

leercu der kinderen zegt men doorgaans AB , en van-
daar ook in samenstellingen, als AB-bank, -boek,
bord, -kind, -plank, -school, alsmede iu het oude,

r.1 en Zuid bekende, kinderrijmpje: ./, II, bof!
De meesier is een mof. Het Hoogd. daarentegen be-

zigt in den hoogcren stijl altijd alphabet , iu de kin-

reld (en in - ren) abc of abce. || Leert
ilc kleine het AH al'- Die jongen ki ut li. l ÜB
niet. I

landsche ABC, Ons ABC is bet LatUnscne alpl

I, .Naar de volgorde van

het ABC [alphabelisch). — Volgens den leiddraad

der lettel lijst , of het zoogenoemde A.B.C'., fokkk
,

Ver:. II'. Iu, \ 1.

— Zegsw. Iels kennen als het ABC, iets goei van

buiten kennen, door en door kennen.
|| 01 dat zal

hij gaarne doen (die partij zingen ), . . die kent bij

aü zijn a. b. c , A". '/.ev. 2, llü.

— Overdrachtelijk worden de allereerste beginselen

netenschap of kunst het ABi van dal vak

nog maar Int ABC der wiskunde

vV*y, eerst In 't A. B.C. van leeren .ii ran ti

Hoe souden oude lie'n ons niet te boven een '

HDTO

AB-BANK (uitspr. abiVbank), znw. vr., mv.

banken; vcrkl. -bankje, mv. jes. Uil AB en Bank.
Schoolbank voor kleine kinderen, dii leeren;

bij dtbreiding ook snor zulke, die nog aan de aller-

eerste 1 eghueli n zijn.

— Zegsw. Op de AB-bank zitten, op di

schoolbank zitten, de eerste beginselen leeren. il
zit zoo'n groote jongen nog op de AB-bank!
ABBERDAAN, ook aueudaan, znw. vr.,

zonder mv., het ecu en ander als collectieve stofnaam,

i gebruikelijke, vorm der be-

naming, die thans gewoonlijk Labberdaan luidt, .1 i.

gezouten kabeljauw; veelal Zoulecisch genoemd. Zie

ding bij Labberdaan. || „ Abbcrdaen, asel-

lus sahlus ," kil. Abberdaco ofte ghezoute Cabbcljacun ,

v. ulvikvv.. Schal d. Ges. 125. De eerste schotel

was met aberdaen gotoffeert, de BRUNI, Bank. 2

,

28C.

llee» leren welvernoeglit na 'et schaffen van den koek Is,

By grut , by pekeIvleesch , by abberdaen en stockvls.

VOXDBL, to'rzy 1, LM
L. S, 174: tlaOUr I

dtockvlsch , haringh , aberdaen.
Ul'VOBKS '.', 118.
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AB-BOEK (uitspr. abééboek), znw. onz., mv.
-boeken; verkl. -boekje, mv. -jes. Üit AB eu Boek.

Leerboekje voor kindereu , om er de letters en de eerste

beginselen van bet spellen en lezen uit te leeren. || Een

AB-bock met aardige prentjes.

ABBORD (uitspr. abéébord), znw. ouz., mv.

-borden; verkl. -bordje, inv. -jes. Uit AB eu Bord.

Houten bord , waarop de letters van bet AB geschre-

ven of geschilderd staan , ten gcbruike bij het eerste

onderricht van kinderen. j| De AB-bordcu zijn weinig

meer in gebruik.

ABC'. Zie AB.
ABDIJ, znw. vr., mv. abdijen. (Jbd. abbaleia

,

np/fia(v.iiAY¥ ] , 92); inhd. abbeteie ,aptei(BES. 1 , 2);

nhtl. abtei; eng. abbcy ; deenscb abbedi; mul. abedie,

abdie; alle meer of min verbasterde vormen van mlat.

abbatia. Voorheen schreef men ook wel abtdij, als

ware bet woord gevormd van abt met een zekeren

uitgang dij. Doch de mul. vorm abedie toont over-

tuigend , dat de d uit de / van abbatia is ontstaan

,

evenals in abdis uit die van abba/issa; verg. ook

Proosdij nevens Proost.

1 ) Mannen- of vrouwenklooster, door ecnen abt of door

eene abdis bestuurd. || De abdij te Aduard. De abdij van

Rijnshurg was een vrouwenklooster. Eene abdij van

Benedictijnen. De monniken dier abdij hebben steeds

door geleerdheid uitgemunt.

't Was in de abdij niet doodsch en naar.

Noch stil en eenzaam dag en nacht.

tollens 12 , 132.

Tot de kerkklok van de abtdij

Mij in 't nujniren stoort. (i, 44.

2) De gebouwen cener abdij. || De abdij te Mid-
delburg. De puinhoopen der abdij van Egmond. De

abdij van Rijnsburg was „een gebouw, dat in Holland

geene wedergade had."

Saiiicnst. Abdijgoederen (mv. ), abdijkerk.

ABDIS, ook abdisse, znw. vr., mv. abdissen.

Niet afgeleid van ndl. Abt, in welk geval het abdes

,

abdesse zou moeten luiden ; maar rechtstreeks ont-

leend aan mlat. abbatissa. Ohd. nog onveranderd

abbatissa (graff 1, 92); mhd. eppetisse en eplischin

(ben. 1,2); nhd. üblissin; ags. abbatisse , abbadisse

,

abbudisse ( nosw. 1 ); eng. abbess ; deensch abbedisse

;

zw. abbedissa; mnl. abbedesse, abdisse. Over de ver-

keerde spelling abtdis , zie bij Abdij.

) Bestuurderes van een vrouwenklooster, die het

recht heeft den kromstaf te voeren; bet hoofd eener

Abdij van nonnen. || De Abdissen van Rijnsburg waren

steeds hoogadellijke vrouwen.

Hoe dikwyls toog Mevrouw de Abdis

Met al de Juffers van het Sticht , . .

.

Aan 't oefnen van den Christenpligt

!

tollens 12 , 135.

ABEEL, znw. m., mv. abeelen; verkl. abeeltje,

mv. -tjes ; voorheen ook abeelboom ( plant., kil. en

douon.; ook nog bij chomel en de gorter).
I . * > in. De naam is van Romaanscben oorsprong

en wijd eu zijd in allerlei vormen verspreid. Ital.

albero; piem. albra, arbra; prov. aubra; fr. auhrelle

en aubeau, voorheen albel, aubel; ohd. albari,alpari

(graff 1, 244); mhd. alber (ben. 1, 22); iihd.

alber en albel, en daarnevens abele (grimm, 1). Wtb.

1, 201 en 22); eng. abele (halliwell, 5 vlg. ).

Alle beteekenen een populier, nu eens in 't algemeen,

dan eens den zwarten of den witten populier in 't

bijzonder. Dit maakt de afleiding van lat. albus , al-

bulus (populus alba) zeer twijfelachtig. Het ital. albero,

van lat. arbor , dat de algemeene naam voor boom is

en met albero in den bijzouderen zin van populier

samentreft, maakt het waarschijnlijk, dat het laatste

hetzelfde woord en dus niets anders dan lat. arbor is.

De in Italië zoo veelvuldig voorkomende populier werd
dan eenvoudig de boom genoemd. Doch het ligt voor

de hand, dat de klankgelijkheid met albus al licht

aanleiding gaf om den naam als eene afleiding van dat

bnw. op te vatten eu dus bij voorkeur op den willen

populier toe te passen, gelijk b. v. met prov. aubra
en fr. aubel het geval was. Vandaar dan ook de vorm
alb-boom, dien kil. nevens abeel vermeldt. Alleen

door aan te nemen, dat de beide afleidingen — de

historische van arbor en de schijnbare van albus 'm

het volksbewustzijn — dooreenspeeldcn , laat zich het

woord in al zijne vormen eu in de verschillende toe-

passingen der beteekenis geleidelijk verklaren. Verg.

die/., Wtb. 2, 4 en weigand 1, 25.

Aan ital. albero beantwoorden fr. auhrelle, ohd.

albari en nhd. alber. Ons abeel daarentegen, even-

als nhd. abele en eng. abele, is ontleend aan oir.

aubel , dat uit albel ontstaan was. Vermoedelijk heeft

eertijds nevens aubel ecu bijvorm abel bestaan , die

aan abeel tot voorbeeld verstrekte. Evenzoo vindt uien

ofr. aherge nevens auberge ( roqiief. 1,0); abor nevens

aubor , aubour, van lat. alburnum (roqiief. 1, 8);

nfr. able (witvisch), mlat. abula, voor albula (hik/. ,

Wtb, 2, 193), en abricot nevens prov. aubricot , van

albercoque.

lteteek. Abeel is eigenlijk de benaming van den

Witten Populier , ook lPïtblad of Witboom gcheeten ,

welks bladeren aan de benedenzijdc sneeuwwit zijn ( Popu-

lus alba ]j.). In de volkstaal echter wordt de naam ook

toegepast op den Gramven of Grijzen Populier , welks

bladeren aan de onderzijde eene witachtigc , naar het

aschgranw trekkende kleur hebben ( Populus cane-

scens Sm.). — De boom staat vooral, om het zoete

gcruiseh der bladeren, bij dichters hoog aangeschreven.

|| De hooggetopte abeelen, Leev. 1,294; iiklmkrs,
Nag. Ged. 1, ISO. In 't lommer van de abeelen,

tollens fi, S9.

Een sclieemrend pad, omheind van ijfel en abeelen.

ui ld. 0, 4no.

Ik stort niijn' boezem uit, als 't vinkjen in de abeelen.

IS, 100.

Zijn we als de vogel, wien in schommelende abeelen

Kin onbezorgde wiegling lust.

DA COSTA 2 , 374.

Als hoog door de kruin der abeelen

Het koeltjun vcrkwikkelijk suist.

SPANDAW 3, 183.

teiwijl er door de abeelen

Met liefelijk gesuis de morgenkoeltjes spelen.

lulops , Ged, 18.

Hier schaatren en kwelen
In haag en ftbeclen

Ile zangers van 't woud.
TOLLENS 8 , 143.

— Inzonderheid wordt de abeel voorgesteld als de

boom, in wiens lommer en liefelijk gesuis de liefde

haar lustoord vindt.

Het lust m', in 't lommer van d'abeelen . .

.

De Min ter eere een liet te queelen.

SCHERMER 210.

Och , sinds dien blijden dag voorkwam hij mij gestaag

,

En altoos even trouw, aan deze twee abeelen.

tollens 8 , 52.

In de schaduw der abeelen
Zat het minnend paar alleen.

TER HAAR, Ged. 1, 236.

Samenst. Abeelbast , abeelblad (vanwaar bij con-

SCIENCE, IJ. v. C'raenh. 37, de uitdrukking beven

als het abeelblad, cig. als ecu blad van den ratclpo-

pulier of espeboom); abeelhout, -loof, -schors, -stam,

tak, -top, -wortel, euz. Dichterlijk : abeelenschaduw,

• schaduw (niLD 2, 392).



ABEL. \r.i i. (106

ABEL, bn« .fier, abeUi. Mul. oAc/

cu kabtl Van lat iabilis . ofr. abel
|
Ku>,

nfr. Aabtle , eng ui/c «Abel, habtlu , aptus . eon-

cimnus . idonrui , cl ingmiom* . ar! Iers ."

«. i \ r! - meel

in gebruik liet ttuuJ
,

bijna

. WIJ UM fc*l

I tl» I. «..._| nnniiiH.

I i r. ^-rn gk. IVkwinu ,en ma . U.lr na |
in

ben.lig, knap .1 , •. v

ibel man . v. OHISTELE, ierent. .1

abrMrr i|iunt' In 88 Mi een abel denk , Uaamt. 84.

Krn abri en fraey gesel

de arble kunst va

IS. Abel van renland, tondsl 1, .147

Veel poëten abel. I. 149, i. Dl
I 8, 869 Hj il \ rwacr een abel man, die

de viasjar up hit jtn ii t van gen nke ieggben kan. in

ruïne, Boni. 1. 810. Iv menie] ibel en

v-rnuftigh , uin andere te troosten , l , 898.

I.by Jijt al>el . brnrr Joost, on tefl

n . mr.
VUSCHRK, Broli. 9-.'.

Al re» , man , ut .l**-r m»i- t-

»brl iel wrwn , dit l.y ich.-rn aren ui tritsen.

corriB, T

- --«tijt dal hy w»», hoe abel iftta

< \ i <<rdjpclini;

\V»l d.inrkje! tl dat van dru» fvn man niet hiel abel?
w. n. hooft , / 1 Piert l".

Al heeft hr whfKin 't vernuft heel abel om t>- l..r. n.

Dl DKCKER I , 108.

Tc recht Mg, p (opvOMDBX 1. 149
.'t li jjanuncr, .lat dit woord .. in. t in j»an; il

iteblev nieuwere schrijvers lubben b. .

k t. brengi a , en » 1 in .1. / bet. 1 ).

Zoo b. t. M, ir iic. 1 . 108: „ Ik

k. ii hem abel tenue»; om iemands fortuin te \

als hij het wil."

2) Hij uitbreiding, met dczclfd. in bc-

terkenia, die ook in ons knap plaats beeft, lil mm
b. v. vin ten knappe meid g. uuk mul.

beijuame, aaugvnaain , wclgerallig, mei >.ns bekicaam ,

bedrrv.n. Bevallig, lief, aar,li_-, hiip-cli , knap. || Su
hens, to arrdigh en n ibel, BEEDCBO, V
hijn ab'1. benabejd, Onanie 82, Een ibel Ddveaaertjc,
fOWDBl 'i

.

ibd Nimf.lyn, POOI 1, 129

aw abele i nt
tien .,ji mu'

iosdil 3, (VSO.

al vryiiers <nnme-t;»ri

,

Wnrt In der hoest ren abri mm.
«T<. 1. J4B.

Hoeh drftl( In brlrjl, noch abri In dr «-,!

Marr rr,.i .n tonder erwt.
I, «IS.

Hrt ri.-l.lj.-, » .. «,; -, r 1. wruninehl brttrn ba
«trn 'l pannen lijn dat'i nu dr kl.in-

Hrt Ir.tje m.*-t *. r ,,[. . .1*1 Man brknopl rn abri.

nraan i

•**rrr arrdigh brslrpm , brfarft rn eortoyi

,

Abri, «rntal].(li . IrvrndiR-h rn wat mors.
aOLM , MmOt Jan 1

— Abel wordt mcett Tan personen of pertoonshoe-
danighrdrn gezegd. In ruimere luepanini; vindt men
bet bij pooi gebezigd, als b. v.: „ d aeblc vreogt,"

, .daeble lente," II . j7 - Hiertoe behoort
ook de oude uitdrukking:

' tra I, d. i. irliM',:

I

tule (klnebl

>. KDLon , Oatek. 3 .

I I. All l>.|« ,1

I ) van Int bnw. '
• mdige,

b.lliil'1'. \lj/e.

VI- ii

UHM.ar.0

>'i" i hulp ii, i

-

i Vmiui hol

i
i. i,l, i.

na na. khu

. «n sehooUi • 1 , li- », . ut. ,1, u
.

't \\'. Ik yl.v il,. irnf ., ji/,i,i,t «,

i i, il iranl

tri. r Meid.
ABELHEID, ma \r.. mv. -lieden; verkl.

Iiailje, mv. -j,s (beide alleen i
•. bet.

\ in -ibel met Int ichteTT. -Meid. '\
i

abel, weinig meer in gebruik.

1 ) Abel iu den /in van lehcaam , handig , knap ( I ).

a) Abetract. Bekwiambeid, handigheid, behi

beid; met bel bepaalde bydenkbecld van alimheid of lilt.

lek ii iu, t Btraken
•n ran mjn v.mult en al~lli.it doen i

DR UB. Kan I . 1
4',.

— Ofschoon het woord iu
I niet im.r

-•il wur.lt, vindt in. n het in de/i n /.in nog wel
bij nieuwer.' «clirijver. gebrnikt. || Nu,,it werd beter
wil kwalijker gesteand, het was of uwc nb.lli.id u

rerlateii had, Mevr. bosb.-touss., Lanen.
1 , 218

/. ( oncreet. leta dal behendig oriliraii; een slimme
-tr, ek, ..Me lilt || <iin van ,i, n raden ti eri

..inch gheit door abclbcjrt, v. oiiutrlr, /

lleaut U'i \\i-i _-li_\ daar toe gheen abelhejrt? PAorm.
25. Is dit haer ibelbcrt, oft hacr aerdfeh bedrijf?

llec. 48.

Bf leert '1.- artduwen Lwdden ro. iunii,

In mit « >l ,1" 11,, «t .> >*,, r , .il ,1, 1

Hll.l.BR.i , V/iyil/i. IU.

— Zegsw. .Wirf ren abelheid {iets </o«i), met een

behendig!' ii knnstgi een iKmmen trek, met
cene a

ghckrrtrh.n , iikh.hi.), A'»..- 7. Stillekens g.lan.lt

zyndc , kn l- ecu abclhei

Ml rCfJOOM, Zaanl. Ar.

Ai lek weeh ga, muit

,

COST1B , Trrwrtl 37.

Hr mrrnt me mlt ien abaUfcrlt dronken t<- .nn.k.n.
<»m m..iti.-ni rn makkrluk aftrr dl .lulu n i

itoorr , War. *»

— Ook in verkl. vorm:

rd , hoe lal lek dat doeli met een abelh- .

'

ITARTIB 4fM.

Ibel in den zin van bevallig (2). B
li.fh.ul, xirdigheid , aangenaamlieid in vorm en ma-
nieren.

|| Die .lai met nle ioctc-

lijckeu .rust weet Ie v ndyn.
°;Ar n dese ille • boren met
abelh. vt , I

, U a. Scl jonge
jengbt, viiie BIB, Jlrai

lek h.niwt roor «rn abrlhr;! , lalimn ».k,i rrn andrr II rrr.

aaiDRRo, ' . <
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Jae, by u eerloos onbescheydt
Heeft sulcken volck noch abelheydt.

V. BEAÜMONT 60.

ABELMOSCH, znw. vr., zonder mv., als

collectieve stofnaam. Van hetarab. habb-el-mosk , mus-
kuszaad , van habb, korrel, zaadkorrel, en mosk

,

muskus. Een struikgewas, in Üost-Indië, Egypte en

elders voorkomende , waarvan de zaadkorrels een ster-

ken muskusreuk hebben en tot bereiding van reukwerk
gebezigd worden ; Hibiscus Abelmoschus L.

Samenst. Abelmoschkorrel , -zaad.

AB-KIND (uitspr. abéékind), znw. onz., mv.
-kinderen. Uit AB en Kind. Een kind, dat nog maai-

de letters leert. || De AB-kinderen gaan een uur vroe-

ger naar huis.

AB-PLANK (uitspr. abééplank), znw. vr., mv.
-planken ; verkl. -plankje, mv. -jes. Uit AB en Plank.
Plankje met losse houten staafjes, waarop de letters

zijn afgebeeld, voor kindereu bestemd om de beginselen

van het spellen en lezen te leeren. Ook Letterplank
geheeten. || Het kind kan allerlei woordjes op de
AB-plank leggen.

ABRIKOOS , znw. vr., als benaming der vrucht

,

en m., als benaming van den boom; mv. abrikozen;
verkl. abrikoosje , mv. -jes.

1) Als vr. De bekende oranjekleurige steenvrucht

van den zoogenaamden Armenischen pruimeboom

;

'prunum Armeniaeum. || Eene geurige, smakelijke,

lekkere abrikoos. Ingelegde, gekonfijte abrikozen. Abri-

kozen kweeken
, plukken

.

Kan ll deoze abrikoos, zo lagenend , niet bevallen/
HUÏDECOFER , Ged. 10.

Daar gloeit van onder 't groen het goud der abricoozen.

v. winter, Jaurg. 119.

De meikers is, geweest , hoe sierlijk ook in 't blozen
,

Als 'i inkarnaat nog gloeit der donzige abrikozen.

Vr. K. w. bild. 3, 539.

Als 't gouden zonlicht de abrikozen
Verlokkend aan de haag doet blozen.

TOLLENS 8 , 45.

2) Als m. Bij uitbreiding, in gemeenzame» stijl.

De boom zelf, waaraan de abrikozen groeien; eigen-

lijk Abrikozeboom geheeten ; Prunus Armeniaca L.

|[ Ik wil hier eenen abrikoos en daar eenen perzik

laten zetten. Dezen winter zijn mij drie abrikozen

doodgevroreu. De abrikozen staan al in bloei.

Etyni. en Hist. De geschiedenis van het woord
is bijzonder merkwaardig. Het is uit het Latijn , door

middel van 't Grieksch en Arabisch , in 't Spaansch

en Portugeesch, en vandaar, door middel van 't

Fransch, tot ons gekomen. De abrikoos of Armeni-
sche pruim werd bij de Romeiuen ook praecoquum
of praecox genoemd, d. i. de vroegrijpe, vooral in

tegenstelliug van de perzik, die later rijpt; evenals

zij ook hier te lande vroege perse placht te heeten

(dodon. 1340 b). Aan het lat. mv. praeeocia ont-

leenden de Grieken hun nQai.x6xxi.<c, waaruit zich

het enkclv. fCQat.HOxy.iov vormde, ook kq^xóxklov
geschreven en later tot fttQLxóxxtov , ngr. f/fQrxoxoi'

verbasterd. Het Grieksche woord werd door de Ara-
bieren overgenomen , die de p niet kennen en dus den
naam naar hun taaieigen vervormden tot barkók , ber-

kök , of, met voorvoeging van het Arab. lidwoord,

al-berkók. In dezen vorm ging het woord in 't Spaansch
eu Portugeesch over, in beide welke talen het voor-

heen albercoque luidde; thans sp. albaricoque
,

port.

albricoque. Uit het Spaansche schiereiland verspreidde

zich de naam verder door Europa. In Italië kwam
het oude Latijnsche praecox terug onder den vorm
albercocca. Onze vooronders in de 16d0 eeuw, met
Spanje en Portugal veel handel drijvende, namen het

woord rechtstreeks van daar over , en noemden de

vrucht abricock , abrikok (zie kil. p. 831), met
wegvalling der l voor b, waarover zie bij Abeel
(Etym.). Evenzoo de Engelschen, die voorheen abri-

cock zeiden, waarvoor thans apricock

(

nevens apricot).

Nog in de \1ie eeuw was abricock hier te lande de

gewone vorm.

De vroegen abricok , den appel van Granaten
,

Kan desen hinder doen , en genen weder baten.

CATS i, 580.

Den pers en abricok, oock kerssen veelderley.

2, -296.

Waer iemant vint te koop een vroegen abricock.

1, 391.

Met kruynagels , abrekokes en andere confituren.

BREDERO , Schyjltt. 19.

Heur gladde kin deursneeden
Lyk 't aardigh abrikokje.

SIX v. chand. 172.

Bij de brune echter (Bank. 1, 439) vindt men
abricol. Toen namelijk de Fransche hovenierskunst op

den tuinbouw eu de ooftteelt hier te lande een mach-

tigen invloed verkreeg, raakte de Spaansch-Portugee-

sche vorm abrikok in onbruik en werd door het Frau-

sche abricot vervangen, dat aan hetzelfde voorbeeld

ontleend, maar op Fransche wijze vervormd was.

Abricoc was daar tot abricol geworden door den overgang

der sluitende c in t, die ook in palletot (voorheen

palletoc), in hauberl (halsberc), in het oude Estraborl

en Lucenbort (Strdzburc eu Luxemburc) heeft plaats

gehad (verg. diez, Grarnm. 1, 296 en 440). Doch
de Fransche naam werd in onze taal opgenomen in

den meervoudsvorm, gelijk niet dan natuurlijk was bij

een woord, dat meestal in het mv. gebezigd werd.

Hetzelfde verschijnsel doet zich ook in andere woor-

den voor: verg. Mnl. ll'db. 1, 193 en 220. Destijds

werd de s van het mv. in 't Fransch nog uitgespro-

ken. Vandaar dat dodon. t. a. pi. abricols en abri-

colz (mv.) schrijft, uit welken vorm de volkstaal het

inheemsche mv. abrikozen smeedde, en daaruit weder

abrikoos als enkelv. Evenzoo in 't Hoogd., waar echter

het enkelv. aprikose werd, omdat naar het hoogd.

taaleigeu vrouwelijke woorden veelal op vocalen uit-

gaan. In abrikoos is dus de s van Franschen oor-

sprong , de i van Spaansch-Portugeeschen , de a eu b

van Arabischen , het overige van Latijnschen ' De
geheele geschiedenis van het woord spiegelt zich in

zijn vorm af.

Verg. mahn, Etym. Unlers. 49 vlg. ; diez, Wtb.

1, 13; engelmann, Gloss. 13; en vooral dozï in

zijne eerlang uit te geven Oosterlingen.

Samenst. Abrikozeblad , -boom (-boompje), -pit

(de eetbare kern), -schil , -stam, -steen (de houtachtige

kern), -tak, enz. ; Abrikozentaart , -vla (-vlade), enz.

AB-SCHOOL (uitspr. abééschool), znw. vr.,

mv. -scholen; verkl. -schooltje, mv. -tjes. Uit AB
en School. School , waarin alleen de letters en de eerste

beginselen van het lezen onderwezen worden ; school

voor aanvankelijk onderwijs. || De AB-scholen zijn

grootendeels verdrongen door de bewaarscholeu. Zij

hield een AB-schooltje.

ABSINT, znw. onz., zonder mv., als collectieve

stofnaam. Van fr. absinthe, lat. absinthum, ontleend

aan gr. dipiv&ioii, alsem, van d priv. en rfiiöoc,

zoetheid. Likeur, bestaande uit brandewijn op kruiden

getrokken, inzonderheid op alsem (Artemisia Absin-

thium L.), waaraan zy haren naam ontleent; fr. extrait

d'absinthe. | Een glaasje absint met water, om den

eetlust op te wekken.

ABT , znw. m., mv. abten. Van mlat. abbas

( abbatis), in de kerktaal opgenomen uit het Syrisch , van

abbil', vader. Ohd. abbat (oraff 1, 92); mhd. abbas,
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abbai , abbel , abel, abt, appet, apt (ben. 1,2);
nhd. abt; ags. abbad, abbod, abbud ( ettm. 1);

eng. abbot; zw. abbot ; deensch abbed; mnl. abbet

,

abt; bij kil. abt en abd.

) Het hoofd of de overste van een Abdij of mon-
nikenklooster. Gemijterde abt, die het recht heeft den

mijter te dragen en deu kromstaf te voeren , en in

sommige opzichten met bisschoppelijk gezag bekleed

is. || De abt van Middelburg. De abten van Egmond.
Een rijke en machtige abt. Hij is de tiende abt van

dat klooster.

— Spreekw. Zoo de abt, zoo de monniken, zoo

de heer is , zoo is de dienaar. — Als den abt met

kaerten speelt , Kat zullen de monnicken doen ! (de
brune, Bank. 1, 319).

ABUIS, znw. onz., mv. abuizen; verkl. abuisje

,

mv. -jes. Van het FranscheaAas in den zin van erreur

(littré 1, 24, n° 7); verg. abuser, bedriegen, abusif,

verkeerd. Abus , ital. en sp. abuso, is het lat. abusus,

misbruik ; opgevat als verkeerde bejegening , hetzij in

daden of woorden , in welk laatste geval het gelijkstaat

met misleiding
,

fopperij, bedrog. In ofr. abus was

deze beteekenis de gewone, en mnl. abuus gold in den-

zelfden zin (zie Mnl. Wdb. 1, 10). Daarnevens was

echter de beteekenis van vergissing reeds bekend (Boer-

den 1 , 67 ), die ook fr. abus vertoont en die thans

de gewone opvatting is van ons abuis. De overgang

van de eene beteekenis tot de andere, van bedrog tot

vergissing, was niet dan natuurlijk. Door bedrog ont-

staat bij den bedrogene dwaling of vergissing , en iedere

vergissing is in zekeren zin een 7.?\$bedrog. Verg. fr.

se trompcr , zich vergissen.

) Vergissing, dwaling. Gemeenzame uitdrukking,

om een gezegde , eene meening of eene handeling op

zachte en beleefde wijze als onwaar, onjuist of ver-

keerd te kenmerken. |[ Er is een abuis in die reke-

ning. Een leelijk abuis. Neem mij niet kwalijk, het

was een abuis. Een abuis begaan , ontdekken , herstel-

len. — Dat die heele historie . . . zoo al niet eene logen

,

ten minste een abuis is, fokke, B. R. 2, 279. Hij

vergiste zich in zijn greep. Nicolette echter was kin-

derachtig genoeg om dat abuis kwalijk te nemen , K.
Zev. 3, 79. Er zijn abuizen in de boeken, mijn Heer!

4, 141. Ik heb ... het mijn plicht geoordeeld...

mijn Heer kennis te geven van het rezultaat van mijn

onderzoek — en van de begane abuizen, 4, 143. Toch
had hij gelijk, dat hij zijn abuis beging (de vergissing

heeft tot eene goede uitkomst geleid), 5, 187.

Hij denkt : er is abuis begaen

,

Maer 'k vind toch dat liet raer is,

Dat iemand z'' zijn pligt versloft!

NOLET DE BR., Dichtl. 98.

— Bij abuis, bij vergissing. || Een der gasten had

bij abuis mijn hoed meegenomen.

Laetst liep ik ook eens, bij abuis,

In zulk een prachtig koffijhuis.

NOLBT DB BB., Dichll. 5.

Ben ik soms, by abuis, in 't wassenbeeldenspel

?

Schoolm. 93.

— Abuis nebben, zich vergissen, het mis hebben.

Ik heb een lompen kok in huis,

De vlegel heeft altijd abuis.

TOLLENS 4 , 56.

't Is mooglijk, 'k had misschien abuis,

Maer in unjne oogen was 't niet pluis.

nolet de BB., Ernst en Boert, 116.

— Abuis I verkorte uitdrukking voor dat is een abuis,

dat hebt ge mis , daar vergist ge u in ; dus zooveel

als Mis!\\ Meent ge dat? Abuis, vriendje! Kekent ge

op zyue medewerking ? Abuis , hoor !

Uit deze verkorte zegswijze ontwikkelde zich verder

de uitdrukking:

I.

— Iets abuis hebben, zich in iets vergissen, ieta

mis hebben. Abuis heeft hier de waarde van een bijw.,

en staat met mis of verkeerd gelijk. Verg. iets mis
hebben en iets wel hebben.

\ |
Zie , zei hij tegen hem

,

dat is nu de heele wereld (dat had hij bij provisie

abuis
!
), kimt ge nu Griekenland wel vinden ? pokke

,

B. R. 1 , 77. Dat kon je wel reis abuis hebbeu, . . .

kijk maar reis in je almanak, 1, 116.

Afl. Voorheen, in gemeenzame scherts, abuizen
voor iets bij abuis zeggen, zich er in vergissen.

\\ Dat
ik zon noch maan zie, dat blieft Tante wel te abui-
zen, Leev. 1, 271 (verg. 259). Dat zijne Majesteit
in dit geval abuisde, om niet te zeggen loog, fokke
B. R. 1, 231.

Aan in. Het ww. abuseeren en het bnw. abusief
(vanwaar het bijw. abusievelijk) zijn geene afleidingen

van Abuis, maar rechtstreeks aan fr. abuser en abusif
ontleend, en blijven in him vreemden vorm als uit-

heemsche woorden gekenmerkt.

ABUIZEN, ww. Zie Abuis (All.).

ACACIA, znw., in weerwil van den uitgang m.,
als bijna alle namen van boomen (voorheen ook vr.,

als stomaam : zie bet. 3 ); mv. acacia's. Van lat. acacia

,

gr. dxaxia, hoogstwaarschijnlijk eene afleiding van den
stam dx, waartoe ook dxrj, dxiq, dxfi-r} , dxuixr)

,

spits, punt, axav&a, doorn, en lat. acuo , acus
,

acies behooren. De Grieken , van wie de naam is uit-

gegaan , leerden den boom het eerst in Egypte kennen
(diosc. L. I , c. 133 :

'jlxa*la (pvf rat iv AlyvTixw
axavfra. dê iatt devÓQudvq). 'Alxaxia was dan ver-
moedelijk de Grieksche vertaling van deu ouderen Egyp-
tischen naam , die ( volgens mededeeling van deu Hr.
w. pleyte) sontoisonte (s'nt , s'nte) luidde, hetgeen
eigenlijk doorn beteekent. Oorspronkelijk gezegd van
de doornachtige soorten , die in Egypte voorkomen

,

is de naam acacia vervolgens uitgebreid over het ge-

heele geslacht , en ook toegepast op die soorten , die

geeue doornen hebben.

1) Eigenlijk, in de plantenkuude. Benaming van
een veelsoortig geslacht van boomen, tot de peuldra-

gende behooreude, in Egypte, Arabië, Nieuw- Holland
en elders buiten Europa in 't wild groeiende, en waar-
van hier te lande verschillende soorten als kasplanteu

worden gekweekt. Uit de schors van sommige soorten

vloeit de bekende Arabische gom ; uit de vrucht van
andere wordt het sap geperst, onder bet. 3) vermeld.
In tegenstelling van n°. 2) wordt dit geslacht (naar-
toe o. a. de Acacia vera W. behoort) ook de echte

acacia geheeten.

2) Bij uitbreiding en oneigenlijk, in het gewone
spraakgebruik. Benaming van een sierlijken boom

,

evenzeer tot de peuldragende , maar meer bijzonder

tot de vlinderbloemige behoorende , door den Franschen
kruidkundige Kobm in 1635 uit Noord-Amerika naar
Europa overgebracht, en sedert veelvuldig in tuinen

en wandeldreven gekweekt ; Robinia Pseudacacia L. In
tegenstelling van n°. 1 ) veelal de gewone acacia ge-

noemd. |1 Het hout van den acacia wordt veel door schrijn-

werkers en draaiers gebruikt. Eene laan van acacia's.

3) Voorheen werd de naam acacia ook toegepast

op een sap, uit de vrucht van sommige soorten van

den echten acacia geperst, in gedroogden en verdik-

ten staat in den handel gebracht , en als geneeskrach-

tig middel bekend. Bij uitbreiding werd ook een soort-

gelijk sap, uit wilde pruimen of sleeën geperst, on-
eigenlijk acacia genoemd. In tegenstelling van dit

laatste heette dan het eerste de echte of oprechte

acacia. — In deze beteekenis echter werd het woord ,

als stofnaam, vr. gebezigd. Zie dodon. 1269 b en

cuomel 33 a.

Samenst. Acaciabast , -blad, -boom, -hout , -loof,

-sap, -zaad, enz.; Kom-acacia.

20
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ACADEMIE (académie), znw. vr., mv. acade-

miën en academies. Vau lat. academia, naar gr.

axe.dijtftu, de benaming van een openbaren tnin

binten Athene. In dien tuin was een gymnasium, d. i.

eeue gymnastische oefenplaats gevestigd , waar Plato

met zijne leerlingen placht bijeen te komen ; hetgeen

aanleiding gaf, dat de naam Academie allengs toege-

past werd, eerst op de wijsgeerige school van Plato,

vervolgeus op de verdere scholen, die uit de Plato-

nische wijsbegeerte voortsproten, en eindelijk, bij

uitbreiding, op verschillende vereeuigingen aan weten-

schap of kunst gewijd.

1 ) Vereeuiging of genootschap ter beoefening en

bevordering van wetenschap , letteren of kunst ; thans

vooral gezegd van eeue zoodanige vereeniging , op open-

baar gezag gevestigd. || Na de herleving der letteren

had bijna elke stad in Italië hare academie. De Kei-

zerlijke Academie te Weeuen. De Koninklijke Acade-

miën te Berlijn , te Brussel , te Amsterdam. De Aca-

demie vau Beeldende Kunsten. Het Woordenboek der

Fransche Academie.
— Nederduitsche Academie , naam van den eer-

sten schouwburg te Amsterdam, in 1617, bij het ver-

val der oude Rederijkerskamer, door s. coster op-

gericht, en in 1637 door den Amsterdamschen Schouw-
burg vervangen. Zie wagen. Amst. 2 , 396.

2) lustelling van hooger onderwijs. In deze toe-

passing was voorheeu academie eigenlijk de naam van

eeue hoogere school , waar één bepaald vak van weten-

schap werd onderwezen , eeue zoogenoemde faculteits-

of vakschool, in tegenstelling van de Universiteit , die

alle wetenschappen gezamenlijk omvatte. In andere

talen wordt het woord nog heden in dien zin opgevat.

Doch hier te lande heeft het zijne betcekenis nitge-

breid en is, eerst in 't Latijn der geleerden, vervol-

gens ook in de moedertaal , de gewone benaming der

Universiteit zelve geworden ; ofschoon daarnevens de

naam ook voor enkele scholen voor bijzondere vakken

in gebruik bleef. — In dezen zin wordt het woord

in de platte volkstaal dikwijls on/, gebezigd (het Aca-
demie), eveuals men het diocees, het school enz. zegt.

a) Instelling van hooger onderwijs, die alle vakken

van wetenschap omvat, en waar jongelieden voor de

zoogenaamde geleerde standen worden opgeleid ; het-

zelfde als Hoogeschool , dat echter in de spreektaal min-

der gewoon is. || De Academie van Berlijn , van Bonn

,

van Leuven , van Leiden , van Utrecht. Zich voorbereiden

voor de Academie. Aan de Academie komen. De Aca-

demie verlaten. Hij studeert aan de I.cidschc Acade-

mie. Hij heeft twee zoons aan de Academie. — Er
is veel gepraat over Leiden, de Professooren , en den

staat der Academie, Leev. 2, 223. Hij had . . . Karel

naar de Akademie gezonden en in de rechten doen

studeeren, K. Zev. 1, 16. Wij kenuen W. H. al van

de Akademie af, 2, 70. Nu moeten die jonge lui ...

naar de Academie, kneppelh. 1 , 56. Daar zijn Dis-

puten bij de vleet aan de Leidsche Academie , en voor

alle Faculteiten, 2, 286.
- Aaniii. Thans zegt men in beschaafde taal,

dat iemand aan de Academie studeert, verblijf houdt

,

enz. In de volkstaal heet het veelal op de Academie
(evenals op school), en die uitdrukking was ook vroe-

ger gewoou. || Op eeue Academie dient men wel eens

wat mede te doen , Leev. 1 , 395. — Verg. 2 , 207 , enz.

b) Instelling van hooger onderwijs ter opleiding

van jongelieden voor één bepaalden stand of voor som-
mige bepaalde betrekkingen. || De Militaire Academie
te Breda. De voormalige Dclftsche Academie (ter op-

leiding van burgerlijke ingenieurs e?i O. I. ambtena-
ren). Schilderacademie, teekenacademie, enz.

3) Overdrachtelijk. Het gebouw, waarin eene aca-

demie (in de bet. 1 of 2) is gevestigd. || Hij woont

schuins over de Academie. Het programma der lessen

wordt aan de Academie aangeplakt. Hij is in de Aca-
demie. Gaat gij mee naar de Academie ?

Afl. Academisch.

Saineiist. (meest in de bet. 2). Academieburger

,

-feest, -gebouw, -jaar, -kennis (bekende), -kerk,

-klok (bet. 3), -leven, -stad, -tijd, -vriend, enz.;

Schilderacademie, teekenacademie , enz.

ACADEMISCH, bnw., om de absolute betee-

nis zonder trapp. v. vergel. Van Academie (in de

bet. 1 of 2, doch meest in de 2ie opgevat), met het

achterv. -sch , waarvoor de uitgang ie tot i verzwakt

werd. Tot de Academie — tot de Hoogeschool — be-

hoorende of betrekking hebbende. || Academische per-

sonen. Academische lessen, werkzaamheden, studiën,

verzamelingen, gebouwen. Een academisch proef-

schrift. — Elk academisch vak van onderwijs, knep-

pelh. 1, 25. Academische genoegens, academische

vermakelijkheden, academische uitspanningen, 1, 21.

ACCIJNS, znw. m., mv. accijnzen. Belasting,

die geheven wordt van levensmiddelen en andere wa-

ren van dagelijksch gebruik; hetzij reeds dadelijk bij

de vervaardiging, hetzij als ze verbruikt zullen wor-

den. || De accijns op het gemaal, geslacht, zout,

bier, de zeep, de brandstoffen enz. Accijnzen heffen,

verzwaren, afschaffen, opheffen. Opcenten op de ac-

cijnzen. Kantoor der in- en uitgaande rechten en ac-

cijnzen. Bepalingen omtrent de heffing en verzekering

van den accijus op de inlaudsche beetwortelsuiker.

I'.lvm. De oorspronkelijke vorm des woords was

mnl. assise, assijs vr., fr. assise, van mlat. assisa,

assisia, afgeleid van lat. ad-sidére, ofr. assëir, assir,

nfr. asseoir. Assise doorliep de volgende beteekenissen

:

1° terechtzitting, raadsvergadering; 2° een besluit of

eene verordening , in zulk eene zitting vastgesteld

;

3" bepaaldelijk eene verordening omtrent de maten
, ge-

wichten en prijzen der levensmiddelen, en de daarvan

te heffen belasting ; 4° die belasting zelve. Zie nu cangk

1, 448—451, en diez, Wtb. 2, 201 vlg. Doch al

vroeg trad voor fr. assise, in dezen laatsten zin , accise

in de plaats, denkelijk omdat meu aan lat. accidere

,

afsnijden , besnoeien , dacht. Accisia staat reeds bij du

cange (1, 46) opgeteekend, en daarnevens vindt men

zelfs excisa. Op het voorbeeld van 't Er. verliep nu

ook mnl. assijs (kil. schrijft nog assijse) tot aceijs
,

en dien vorm behield het woord niet alleen in de 17 üe

eeuw, maar zoo vindt meu het ook bij halma, cho-

mel, wagen, en in de Geslachtl. van bild. Later ver-

basterde het nog verder tot accijns (ook wel excijns

geschreven ) : een gevolg der verwarring met cijns , van

lat. census ; men meende dan hier aan accensus of ex-

census te moeten denken. Om dezelfde reden werd allengs

aan het woord, dat vroeger altijd vr. geweest was, het

m. geslacht toegekend. Verg. Mnl. Wdb. op Assise.

Sanienst. Accijnsbrie/ (oorkonde betreffende de

heffing van accijnzen); accijnsgoederen, mv. (waren

met accijns bezwaard); accijnsheffing; accijnskantoor

(kautoor van den ontvanger der accijnzen); accijns-

keur (keur, waarbij de heffing van accijnzen geregeld

wordt); accijnsstelsel; accijnsvrij (niet met accijns

belast), enz. — Gemeenteaccijns, rijksaccijns ; turf-,

wijn-, zoutaccijns , enz.

ACCIJS. Zie het vorige art.

ACH, tusschenwerpsel, ook als znw. gebezigd.

Ohd. *h (graff 1, 105); mhd. ach (ben. 1, 5);

nhd. c '; eng. ah; deensch ai; zw. ack; reeds in

't Skr. <j«0'_(bopp, Gloss. 27); lat. ah, oudtijds aha;

gr. a, au, a , met gchcele onderdrukking van het keel-

geruisch. Klanknahootsend woord, de gearticuleerde

uitdrukking vau een diepen zucht.

I ) Tiisgchenw. Uitroep van droefheid , ter uiting

van alle graden en wijzigingen van smart of sterke
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gemoedsaandoening; hetzij stillen weemoed, bitter leed

of hevige wanhoop, hetzij medelijden, leedwezen,

spijt, berouw, angst of vrees. || Eude sy maeckten
over hem eeue weeklage: Ach mijn broeder! 1 Kalt.

13, 30. Ach Heere, Heere! sult gy al 't overblijfsel

Israëls verderven? Ezech. 9, 8. Ach Heere, Heere!

siet, ick en kan niet spreken, Jerevi. 1, G. Doe seyde

siju jongen tot hem : Ach ! miju heere ! hoe sullen wy
docu ? 2 Kon. G, 15. Ach! hoe bemin, hoe eerbiedig

ik u' Leev. 1, 9. Ach! ... hoe moeilyk zal uu myu
lot worden' 1, 340. Ach! myue vriendin! isditdeuk-

beehl dour my te dragen? 4, 5. Ach' hoe aandoen*

lyk' 4, 4.

Ach! mijn zusjeri is gestorven,...
Aeli! wat was mijn zusje koud!

V. ALPHEN 1, 382.

Ach, Heer! waar blinkt ontfermen.
Waar lacht iny redding aan /

fbith , Werken 9 , 57.

A.-li , Jozef! heeft uw teedre ziel

Ooit iets voor my gevoeld .'

bild. 1 , 256.

Mi|ti vrienden! helpt mij ! ach! ik zink

Hier in een draaikolk neer!
BE1.LAM1 275.

Ach ! uw naam rolt als een wanklank over de aarde on-

sterflijk voort.

TER HAAK, 6-VJ. 1, 210.

Ach' hemel, aarde, meuschdom , God,
Vergeten zy voor zingenot.

beets, A'txr. r. liijron, 70.

— Ach wordt ook bij wenschen gebezigd , doch

altijd zóó, dat de uiting van smart over het gemis van

datgene, wat men wenscht, op den voorgrond staat.

|| Ach! dat al het volk des Heeren profeten waren!

v. B. palm , Red. 2 , 130. Aeli ! het zij nu. . . de laatste

maal, dat ik den treurigen post . . . vervuile! 4, 103.

Ach! dat men het had kunnen vermoeden! 4, 1G8.

— Dikwijls wordt ach gevolgd door een verkorten

,

clliptischeu volzin, uit slechts enkele woorden bestaande

en een uitroep behelzende, die de oorzaak van het

smartgevoel aanduidt. Die woorden (altijd znw., bnw.

of vnw.) staan dan in den l 8len nv., omdat zulke

zinnen qualificeerende oordeeleu zijn , in gemoedsbewe-
ging uitgesproken. Het hoofdwourd is dan steeds als

pracdicaat te beschouwen.
||

Ach! ik ongelukkige!

(ik ben ongelukkig!). Ach! welk een ramp! {hoe

groot is die ramp!). — Ach! welk een schouwspel!

v. d. palm, Red. 4, 169.— l.inin. De Staten-overzctters des Bijbels ver-

bonden soms met ach, op Latijusche wijze, den

vierden naamval, als: „ Ach! dien dagA!" (Ezech. 30,

2; Joel 1, 15). V. d. palm veranderde dit te recht

in Welk een. dag !

—
- Syn. Ach! Ai! Aa! Helaas! Och! — Wan-

neer ai ! met ei ! gelijkstaat en dus een uitroep is van

verlangen, van opwekkiug enz., is het met ach! niet

synoniem. Het komt hier alleen in aanmerking, in

zooverre het gebezigd wordt als uiting eener onaange-

name gewaarwording. Het verschilt dan vau ach! op

dezelfde wijze als au! Ach! is eene uitdrukking van

smart , van het leed dat de ziel gevoelt ; ai ! en au

!

zijn kreten van pijn, van lichamelijke aandoening.

Au! is heftiger en pijnlijker dan ai! Zoo zegt men
b. v. Ai! gij doet mij zeer; Au! wat brand ik mij

daar! enz. — Helaas! komt in de hoofdzaak met

ach ! overeen , doch het woord is edeler en plechtiger.

Ach ! is de onmiddellijke uiting, helaas! de bewuste

uitdrukking der smart; het eerste geeft eene genaar-

wording , het laatste eeue bepaalde voorstelling of ge-

dachte te kennen. — Het onderscheid tusschen ach ! en

och ! is in de hedeudaagsche beschaafde taal evenmin

twijfelachtig. Och ! ofschoon vourheen in gelijke kracht

als ach! gebezigd, en in de volksspraak nog heden

als zoodanig bekend , is thans in de beschaafde taal

geene uitdrukking meer van smart of droefheid, maar
slechts vau ongeduld of misnoegen , van begeerte of

verlangen , ten hoogste van een lichten graad van wee-

moedige of teedere aandoening, als b. v. Och! haas!

u wat; Och! stoor mij niet telkens; Och! mocht ik

haar nog eenmaal wederzien ! Och ! hoe lief! Och
ja! — Als uitdrukking van een weusch worden ach !

en och! beide gebruikt; doch de opvatting is niet de-

zelfde. Och! mocht ik haar eenmaal wederzien ! drukt

alleen het verlangen naar het wederzien uit ; Ach ! mocht
ik enz., is de uiting der smart over het gemis.

II) Al» znw. Wanneer men den uitroep ach!
hetzij op zich zelven , als blooteu klank , hetzij met
inbegrip van het daardoor uitgedrukte gevoel, objec-

tief beschouwt, dan verkrijgt ach de waarde vau een

onz. znw., in den zin vau weeklacht, dat het inv.

achs en het verkl. achje , rav. -ju, toelaat. || Dat

onophoudelijke „ach!" begint mij mooi te vervelen.

Al die „achs" hebbeu niets te beduiden: het is maar
ingebeelde smart. — Ik . . . besluit alles met ach en

ach, en zo als er meer volgt, Leev. 3, 37.

Hier was het janunrend „ ach"
Des aanheft ook het slot.

staring 2 , 137.

Twee achjes

,

Twee lachjes,

Hij 's binnen, de Guit!

3, 30 (ra-i de Min).

— Vooral in de verbinding ach en wee. || Men
hoorde niets dan ach en wee. Dat eeuwigdurende ach

en wee.
— Zegsw. Ach noch wach zeggen ( of spreken )

,

geen woord zeggen, geen geluid geven, niet kikken.

Thans alleen nog maar hier en daar in de volksspraak

bekend , nu wach verouderd is , dat eertijds als ver-

sterkte uitdrukking nevens ach in gebruik was. || Je

staat daar weer als de sticne Roeland; spreekt ag noch

wag, Leev. 8, 35.

Sameiist. Voorheeu Acharme ! Acharmen! , ile

vertaling van lat. heu (me) miserum ! ach! ik ongeluk-

kige! Thans verouderd. Zie Mnl. Wdb. op Arm (huw.).

ACHEL. Zie Achtel.
ACHILLES , znw. m., mv. Achillessen. De

naam van den Griekschen held Achilles , bij Homerus
geroemd als -Jtódm; toxvc; of ïCodwHij*;, de suelvoe-

tige; schertsend toegepast op iemand die snel loopt,

en wel in het bijzonder op de Aansprekers of Aan-

zeggers , die in het zweet huns aanschijns door de stad

draven. || Gy weet zeker, hartje lief, dat ik, zo als

de Auisteldamsche Achillessen zeggen , een jongen zoon

veroverd heb? Leev. 8, 236.

ACHILLESPEES, znw. vr., mv. -pezen. Hit

den eigennaam Achilles en Pees. Men zegt ook pees

van Achilles. Lat. tendo Achillis. De sterkste en

dikste pees van het menschelijk lichaam, aan het ach-

terste gedeelte van den hiel gehecht; die pees, waarin

de tweelingspier (m. gastrocnemius) en de scholspier

(m. soleus) overgaan. De naam is ontleend aan de

mythe betreffende Achilles, die alleen ter plaatse vau

die pees kwetsbaar zou geweest zijn.

ACHJE. Zie Ach, II).

ACHT , zuw. vr., zonder mv., om de beteekenis.

Gerechtelijke vervolging, proscriptio , bannum. Ohd.

dhla (graff 1, 109); mhd. dhte , iihte (ben. 1,

18); nhd. acht;ndd. achte , acht: zie vooral KOSEQ.,

1, 71—75. Een ander woord dan Acht (3
d° art). Of-

schoon dit laatste ook in de rechtstaal gebruikelijk

was, en uit de oude beteekenis van overleg, beraad,

later die van oordeel, gerecht had ontwikkeld (verg.

hd. deichacht, dijkgerecht , herrenacht , oppergerecht,
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achtsleute, achtsmdnner , schepenen), zoo blijkt toch

uit den ouderen vorm der beide woorden, dat zij oor-

spronkelijk verschillen. Verg. ohd. ahta met ahta

,

inhd. ahle met dhte , iihie , nhd. achten met achten,

ags. eahtjan met ehtan , ehtjan (ETTM. 22 en 2).

Üe grondbeteekenis van achte (bannum) schijnt te

zijn: vijandelijke vervolging. De oursprong is wellicht

te zoeken in den stam ag , die drukken, bezwaren,

lastigvallen aanduidde, waarvan goth. agls ,
aglus

,

zwaar, lastig, agio, aglitha, verdrukking, benauwd-

heid, smart, ags. agljan, egljan, smarten, agldc ,

agldc , ellende, en waarmede gr. ö^oc, smart, vol-

maakt overeenstemt. Uit de beteekenis van bezwaren

vloeit die van vervolgen onmiddellijk voort: den vi-

anden swaer sijn , voor vervolgen, was mnl. eene ge-

wone uitdrukking.

Achte vertoont in 't Mnl. nog de algemeene betee-

keuis van gerechtelijke vervolging. Later echter werd

Acht uitsluitend beperkt tot de rechtsvervolging van-

wege den Keizer, en beteekent derhalve: Een keizer-

lijk vonnis , waarbij de schuldige van de bescherming

der rijkswetten verstoken, d. i. in den rijksban ge-

daan wordt. Vandaar rijksacht, rijksban, in de acht

doen, in den ban doen. || De Kaizar ... beval den

Graave . . . Groningerlandt yliux ... te ruimen , op

straffe der ryxacht, hooft, N. H. 179. Aken ...

op het onvermoeit aenhouden der Roomschgezinden

van den Kaizer Matthias in de acht gedaen, moonen,

Poé'zy, Aantt. hl. 849. Maximiliaau . . . hadt de stad

reeds in de ryks agt of ban gedaan, wagen. Vod.

Hist. 4, 382.
— Daar acht alleen van de keizerlijke rechtspleging

in het voormalige Duitsche Rijk gebezigd werd, is

het woord thaus met de zaak verouderd en alleen nog

maar als historische rechtsterm in gebruik.

ACHT , zuw. vr., zonder niï., om de beteekenis.

Verouderd woord, van het voorgaande en volgende

Acht wel te onderscheiden. Verbasterd van mnl. hackte

,

hd. haft, dcu stam van ons hechtenis. Hachte werd

reeds mnl uok achte geschreven ,
en gold in den zin

van hechtenis, banden, boeien. Zie Mnl. Wdb. op

Hachte. Acht in dezen zin wordt nog in de 17 d0

eeuw aangetroffen in de uitdrukking der sonden acht,

waarbij men zicli wachte aan proscriptio , bannnm te

deuken. De bedoeling was: de boeien der sonde.

Op dat hy door dit dier rantsoen

Ons uyt der sonden acht sou doen.

HOFFERUS 07.

ACHT, zuw. vr., zouder inv., om de beteekenis.

Mnl. achte, acht, nog bij kil. achte. Ohd. ahta

{ gkaff 1, 108); mhd. ahie , aht (ben. 1, 15);

nhd. acht; ndd. acht (zie vooral koseg. 1, 55 vlgg.);

deensch agt ; zw. akt; verg. onrd. aktan, opmerk-

zaamheid (egilsson 7, jonsson 13). Acht ontsproot

uit den wortel alt , vauwaar goth. aha verstand , in-ahs

verstandig, ahma geest, en ahjan denken, meenen

( schulzl 6).

Overeenkomstig de afleiding is de grondbeteekenis

van acht: Werking van het denkvermogen, dus Ge-

dachte, aaudacht, oplettende waarneming en beschou-

wing. In 't Mnl. ontwikkelde zich daaruit de gewone

opvatting van overleg, beraad, en daaruit voortvloei-

ende meening of inzicht. Doch daarnevens ging de

beteekenis vau geduchte, aandacht tot die vau oplet-

tendheid, opmerkzaamheid over, die sedert de heer-

schende werd en thans uitsluitend geldt.

— Acht is uu alleen nog maar gebruikelijk in verbin-

ding met de w». geven, slaan en nemen, in de uit-

drukkingen: acht geven, acht slaan, in acht nemen.

Vroeger werd het ook op zich zelf staande gebezigd:

mnl. ene achte, een beraad; in corter achte, met

kort beraad; in rechter achte, naar juist inzicht:

zie Mnl. Wdb. 1, 13. Zoo nog in de 17 d » eeuw:

Doch dit alles is vergheten

En gheleyt uyt u ghedncht

;

lek ben med' oock uytter acht.

Z. Nacht. 1 , 39.

d. i. uit uwe opmerkzaamheid , uit uwe gedachten.

Destijds kende men ook de zegsw. in acht treden

(over iets), in overleg treden , aandachtig beraadslagen.

Soo had ons streng gericht, en stof, en goede reden,

Om over haer bedri|f in naerder acht te treden.

CATS 1 , 222.

— De algemeene beteekenis van oplettendheid, op-

werkzaamheid, gaf aanleiding tot drie gewijzigde op-

vattingen , naar gelang vau het doel waarmede meu de

aandacht op iets vestigt:

1 ) Opmerkzaamheid met het doel om te leeren ken-

nen , of om te weten wat er voorvalt. Thans alleen

in gebruik met de ww. geven en slaan: Acht geven

op iemand of iets, er zijne aandacht aau schenkeu of

wijden ; acht slaan op iemand of iets , er de aandacht

naar heen wenden of op vestigen. Voorheen zei men

ook acht. hebben en acht nemen. || Op yemandeu

vlijtich acht hebben, PLANT. Achte hebben, nemen

oft slaen op eenigh dinck, videre eet., kil. Gy duet

wel, dat gy daer op acht hebt, 2 Petr. 1, 19. Dat

sy acht name op hel gene van Paulo gesproken wiert,

iland. 1G, 14.

Tegenwoordig is de eerste zegswijze buiten gebruik,

de laatste alleen in 't Vlaamsen in zwang:

Maend ,
jaer of dag mogt henenvliên ,

Ik telde niet , ik nam geen acht.

LBDEGANCK 306.

— Acht geven, acht slaan, gevolgd door op, op-

merkzaam zijn, opletten. || Nauwkeurig, nauwlettend,

vlijtig, goed (zeer), aanhoudend acht geveu ,
— slaan.

Geeft acht op hetgeen ik u zeggen zal. Heeren en

dame>
,

geeft wel acht op de sterke toeren van dit

kind' Ik zal er eens goed acht op geven. — Als

sy even seer bleef biddende . . . , soo gal' Eli acht up

haren mont, 1 Ham. 1, 12. Een begaafd zedenschry-

ver behoort wel naauwkeurig acht te geeven , welke

vau deeze twee . . kwaaien meest in de mode zyn

,

Blank. 2, 114. Hij werd te veel afgetrokken, om op

alles behoorlijk acht te geven, stijl, Opk. 99.

Verneemt het , Machtigen der aarde

!

En gy, Verstandigen' geeft acht.

DA COSTA 2 , 416.

||
Zult gij er goed acht op slaan? Zoodra hij er

acht up sloeg, zag hij het duidelijk. Laat ons zorg-

vuldig acht slaan op de teekenen der tijden. — Hebt

gy oock acht geslagen up mijnen knecht Job? Job 1 ,

8. Ik merkte niet, dat hy er acht op sloeg, Leeti.

1 , 285. D. had hier de eerste reizen niet bepaaldelijk

acht op geslagen , K. Zev. 5 , 78.

'k Heb 'swarelds loop gezien, en acht op 't lot geslagen.

BII.D. 4, 376.

Acht laat geeue bijv. uw. bij zich toe ; het neemt

geeue andere bepalingen aan dan de bijwoorden van

hoeveelheid: veel, meer, het meest, weinig, minder,

het minst, en het ontkennende geen, dat dan de

waarde van zulk een bijw. heeft. ||
Veel, weinig,

ceen acht op iets slaan. Ik heb er geeu acht op ge-

slagen. De een gaf er minder acht op dan de ander,

maar deze het allerminst. — Hij gaf er geen acht op

en ging zitten, fokkk, B. R. 4, 187. Zonder up

de betuigingen van B. veel acht te geven, K. Zev.

4, 271. Ik sloeg er toen weinig acht op, en 't was

mij ontgaan, 4, 24.

— Iu den krijgsd. Geeft acht ! een commaudo-woord ,

dat bij de ruiterij ieder auder commando voorafgaat,
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en by de overige wapens , bij het hervatten der ma-
noeuvres , gericht wordt tot een troep , die op de

plaats rust. Geeft acht', is dus de waarschuwing: Let

op ! er zal gecommandeerd worden.

2) Opmerkzaamheid met het doel om iets waar te

nemen of te beschouwen , en zich daarnaar in doen

of laten te richten. Acht geven , — slaan krijgt dan

de beteekenis van : In aanmerking nemen , in het oog

houden, wel bedenken, niet vergeten. Voorheen zei

men ook in. dezen zin acht nemen op iets, of wel

iets in acht hebben. || Neemt acht op den mont des

Koninghs, Pred. 8, 2. Indien wy op soo grooten

saligheyt geen acht en nemen, Rebr. 2, 3.

Neemt doch op mijn suchten acht.

hofferus 325.

lek neem geen acht noch merek
Op herder Dafnis min.

VONDEL 11 , 4.20.

d. i. let er niet op, stoor er mij niet aan.— 't Goed-

dunken der inboorlingen ten hooghste in acht te heb-

ben , hooft, N. 3. 341. (Verg. ooi 149 en 329).

Thans is in dezen zin aeht geven en acht slaan,

maar vooral in acht nemen
,

gebruikelijk.

— Acht geven op. || Hij geeft geen acht op mijnen

raad. Wil toch vlijtig acht geven op zijne vermanin-

gen. — Ende gebruyekten waerseggerijen ende gaven

op vogelgeschrey acht, 2 Kon. 17, 17.

Geef wel acht , ais in den hoogen zich de kraan wéér
[hooren doet.

D. J. V. LBNNEP 249.

Mijn zoon, geef op de les uws vaders,

De wijze les uws vaders, acht.

BILD. ö, 86.

Wanneer ge vryen gaet

,

Geef acht op wat ik zeg.

LBDBGAKCK 118.

— Acht slaan op>. \\ Weinig agtslaan op zyne les-

sen of zyn voorbeeld , Blank. 3 , 30. Dan zoudt gij

,

die na al mijn treden telt, geen acht slaan op mijn

zonden , v. d. palm , Red. 1 , 24.

Die noit op haer geboón noch lockaes acht wou slaen.

voxdbl 3, 812.

Hebt gh' uw gesontheit lief, slaet acht op desen raed.

HCTGBN3 1 , 720.

Want die uyt onbescheyt hier op geen acht en slaet

,

Beklaegt hem menigmael wanneer het is te laet.

CATS 1 , 532.

— In acht nemen , de thans meest gewone uitdruk-

king, waarin het denkbeeld van opletten, in aanmer-
king nemen , nagenoeg in dat van betrachten , tewerk-

stellen overgaat. || Wat moet men daarbij in acht

nemen? waarop moet men letten? Die proef is ge-

vaarlijk , er moet veel bij in acht genomen worden.

Neemt mijne woorden wel in acht , betracht ze. Voor-
schriften, regels, gewoonten, gebruiken, beleefdheids-

vormen in acht nemen , ze opvolgen , en- aan voldoen.

Wie de regels der spraakkunst niet in acht neemt,
vergrijpt zich aan de taal. Neem toch de burgerlijke

beleefdheid in acht. — De striktste betaamlykheid

moet . . . heilig in acht genoomen worden , Leev. 3

,

89. Welke Grieksche treurspeldichter heeft dien regel

der drie eenheden in acht genomen? K. Zev. 1, 54.

De gedwongen matigheid , welke hij in acht moest
nemen, 5, 93.

3 ) Opmerkzaamheid , aan iets gewijd , met het doel

om er voor te zorgen of te waken , het te bewaren

en te beschermen. Acht krijgt hier bijna de beteekenis

van zorg, hoede, bescherming, door dezelfde over-

dracht, waardoor oplettendheid en fr. attention ook
in den zin van gedienstige en voorkomende zorg ge-

nomen worden. Voorheen zei men in deze opvatting

acht nemen met den 2d,n nv. van het object.

Gy, neemt dan mijner acht, en siet mijn swackheyt aen.

rATS 2 , 474.

Thaus is in dien zin alleen in acht nemen in ge-

bruik , doch enkel met een zakelijk object uf het we-

derkeerige zich. Men neemt eene zaak in acht, geen
persoon, dau alleen zich zelven. \\ Neem uwe gezond-

heid in acht, draag er zorg voor. Jongenlief, speel

niet te wild , eu neem uw zondagspak wat in acht.

Hoe zaagt gij zijn belang door haar in acht genomen.
BB iaïsoï ,

Diihtk. W. 88.

— Zich in acht nemen , in dubbele opvatting

:

a) Zorg dragen voor zijne gezondheid. || Neem u

beter in acht met dat gure weder. Daar hij pas van eene

ziekte hersteld is , moet hij zich dubbel in acht nemen.
b ) Behoedzaam zijn in woorden en daden , zich

hoeden voor mogelijke gevaren. || Neem u nel in

acht en verspreek u niet. — In een bekend liedje

geeft tollens (10, 47) den raad, tegen de wissel-

vallige kansen van het lot, tegen ontrouw, nijd en

verleiding, op zijne hoede te zijn, eu het referein

luidt : yeem u in acht 1— Zich voor iemand in acht nemen, tegen hem
op zijne hoede zijn, zich voor hem wachten. || Neem u

voor de vleiers in acht. Hij lokt mij met schoone belof-

ten , maar ik zal mij voor hem in acht weten te nemen.

Op dezelfde opvatting van acht berust ook het

— Spreekw. Acht is meer dan duizend (schert-

sende woordspeling met het telwoord acht), d. i. zorg-

vuldige behartiging zijner zaken is veel waard.

xviide k. —
1 ) Voorheen bezigde men acht ook,

waar wij thans achting gebruiken, in de uitdrukkin-

gen in acht zijn , in acht honden, in achting, in waarde.

All' uw' aértjens , all' uw' haertjens

Zijn ons nu in eer en acht.

HÜYGENS 1 , 96.

dit onguer beest , dat noch het edel goudt

,

Noch hellen diamant in acht of weerden houdt.

CATS 1 , 540.

2 ) Bij spieghel vindt men acht slaan , dat reeds

in zijnen tijd door het voorz. op gevolgd werd , ook

gebezigd met den 4den nv., als ware het een samen-

gesteld en bedrijvend ww. : „ Slaat maar a weghen

acht" (Hertsp. 2, 448). In 1620, zes jaren na het

verschijnen van den Hertsp., volgde de 33jarige von-

del dit na in zijn Hier. Verw. (bij v. l. 1,729):

Wy Priesterlijcke Reijen

Niet hebben acht geslagen

En d'onverwachte plagen

,

En 't voorspoock dat ons daeglijcx met verwoesting dreygde.

Aan eene bedorven lezing valt hier niet te den-

ken : de navolging van spieghel is blijkbaar. Zelfs

is het licht mogelijk, dat dit gebruik van achtslaan

destijds in de volkstaal in zwang kwam, op dezelfde

wijze als het geval was met gadeslaan, in welke uit-

drukking de fout door het gebruik geijkt is. Aanlei-

ding tot de vergissing gaf waarschijnlijk de omstan-

digheid, dat men vroeger bij acht slaan ook den 2den

nv. gebruikte, evenals bij acht nemen (zie boven, 3).

Het misverstaan van den genit. in sommige gevallen kon

licht tot het bezigen vanden 4den nv. verleiden, gelijk

bij vele woorden werkelijk heeft plaats gehad , o. a. bij

waarnemen , dat geheel met gadeslaan en achtslaan ge-

lijkstaat. Doch gelukkig is de opkomende vergissing bij

acht slaan nog intijds gestuit, en heeft het zuivere ge-

bruik — met het voorz. op — de bovenhand behouden.

%fl. Achtbaar, achteloos.

ACHT, zuw. vr , mv. achten; verkl. achtje

,

mv. jes. Het telw. Acht , als znw. gebezigd.

1) Eigenlijk. — a) De naam van het cijfer of ge-

telmerk, waardoor de hoeveelheid of het telw. acht

zichtbaar voorgesteld wordt. || Eene Arabische acht (8).
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Eene Rorneinsche acht (VIII). Eene fraaie, leelijke,

duidelijke, onduidelijke, onleesbare acht. Achthon-

derd acht en tachtig wordt met drie achten ge-

schreven. De achtste macht van ecu getal wordt aan-

geduid door een achtje boven aan de rechterzijde van

het groiultal.

b) Bij uitbreiding. Eene figuur, die de gedaante

eener 8 heeft. || In de wiskunde is het teeken van

oneindig eene liggende acht (oo). üe vlugge schaat-

senrijder beschreef eene sierlijke acht. De ruiters toon-

den hunne geocfendheid door het maken van achten.

— Vanhier acht ook als T)enan)ing van zeker ge-

bak, t. w. eene soort van krakeling, als welke den

vorm van eene 8 heeft. || Wat krakelingen, ...

„ Marlheimsche Achten," zoo als zij ze hier noemen,

K. Zev. 5, 56.

2) Oneigenlijk. — a) In het kaartspel. Eene kaart

met acht eenheden. || üe acht van schoppen, van

klaveren. Hier is de acht; nu hebt ge eene suite:

zeven, acht, negen. Hij had de vier achten.

b) In het (dubbele of groote) dominospel. Een der

steeuen , op wier eene helft acht oogen staan. || Hebt

ge nog eene acht? De dubbele acht.

— Aas-ackt, drie-acht , de stecnen met 1 en 8,

3 en 8.

c) Eene kaars van acht in een pond of in een

pakje. || Zet die acht op den blaker, en die vieren

op de kandelaars. Kunt ge nog bij eene acht lezen?

Een pond , een pakje achten.

d) Het verkl. Achtje was voorheen ook in gebruik

als benaming van een zilveren muntstukje ter waarde

van acht stuivers. || GcenZeeuwschagtje,.Bfan/t.l ,37.

ACHT, bep. telw., ook als rauggetal in gebruik;

in den 2dcn nv. achter, voorkomende in achterhande

en achterlei, overeenstemmende met sommiger , veler

enz. Zelfstandig gebezigd neemt het in concrete op-

vattingen, voor acht personen, of acht dingen wier

soort niet uitdrukkelijk vermeld wordt , den meervouds-

vorm achten aan. Goth. ahtau (schulze 7); ohd. ahtó

(gkaff 1, 138); mhd. acht (BEN. 1, 14); nhd.

acht; osaks. ahtó (SCHMELLER 4) ; ags. eahta, ichta
,

ehta (ETTM. 22); eng. eight; onrd. atta ( JONSSON 35);

deensch olte; zw. atta; ofri. achta, achte* acht

(eiciitii. 587); nfri. acht; mnl. achte, acht; lat.

oc/o; gr. öxtoi; skr. as'tan, gewoonlijk in nom. en

ace. as'tau (bopp, Gloss. 24; Gramm. 118). Oor-

sprong onbekend. Verg. Acht, znw. (4d0 art.).

I. »K bepalend telwoord.

Benaming der hoeveelheid, die uit ééne eenheid

meer bestaat dan zeven, zoowel bijvoegl. als zelfst.

gebruikt.

I) Acht staat bijvoeglijk, wanneer het vóór een

znw. geplaatst is , hetwelk de soort der eenheden noemt

,

waaruit de hoeveelheid bestaat ; zoodat het telw. en het

znw. te zamen genomen eene hoeveelheid uitdrukken

,

die werkelijk bestaat of als zoodanig gedacht wordt.

|| Acht menschen. Acht huizen. Acht woorden. Acht

sprongen. Acht keeren. Acht minuten. Te acht uren.

— Wanneer de naam der eenheden reeds te voren

genoemd is of weldra volgt, wordt die veelal bij het

telw. weggelaten. || Hier is een dozijn stalen pennen

;

neem er acht van. Acht van deze munten zijn on-

echt. Ben ik u niet zeven gulden schuldig ? of zijn

het er acht?
— In enkele gevallen kan liet znw. geheel ver-

zwegen worden, omdat uit den zin of uit de omstan-

digheden van zelf blijkt, welke soort van eenheden

bedoeld wordt. Dit heeft inzonderheid plaats niet de

woorden jaar, kaart, steen en uur. Zoo b. v. Hoe
oud is uw dochtertje? Morgen wordt ze acht (t. w.

jaren). Zoo bij het kaart- en dominospel: Hoeveel

vraagt ge? Acht (t. w. kaarten of steetien). Even-

zoo in de uitdrukkingen de klok slaat acht en half-

acht
, waarbij ieder van zelf aan uren denkt. || De

klok had zoo even acht geslagen, K. Zev. 5, 154.

Van half acht tot half negen ,5,4.— Men kan echter in deze gevallen evengoed het

znw. uitdrukken.
|
Hoe oud is zij? Morgen wordt

zij aebt jaar. — Te half-acht uren, K. Zev. 5, 311.

— In do uitdrukking acht dagen, voor eene week

van zeven dagen, staat acht, naar onze gewone op-

vatting , in de plaats van zeven. Die uitdrukking heeft

daarin haren oorsprong, dat zij meestal als tijdsbepa-

ling gebezigd wordt, waarbij men, naar Koiucinsch

gebruik, den dag waarop men spreekt, en dien wel-

ken men bedoelt, beide medetelt. Heden vóór of over

acht, dagen, d. i. op den achtsten dag vóór of na

dien van heden. Doch bij uitbreiding zegt men ook

acht dagen in 't algemeen , voor eene tijdsruimte

,

die eigenlijk slechts zeven dagen duurt, als b. v. Ik

blijf acht dagen uit ; Eene vacantie van acht dagen

,

enz. Verg. fr. huil jours, quinze jours, en ficvre

tiercé, lat. febris tertiana, koorts die op den derden

dag terugkeert, bij ons anderdaagsche ; alsmede lat.

nundinae, van novern, negen, ofschoon er slechts 7

dagen tusschen verliepen. || Zy spreekt van biuncn

agt dagen te vertrekken, Leev. 4, 319.

II ) Als zelfstandig gebezigd , heeft acht , naar ge-

lang het in abstracten of in concreten zin genomen

wordt, twee vormen: acht en achten.

1) De vorm acht, zelfstandig gebruikt, is de

naam der hoeveelheid, geheel in het afgetrokkene be-

schouwd, zonder dat daarbij aan de soort der eenhe-

den gedacht wordt, en heeft dus eeue abstracte be

teekenis. || De hoeveelheid acht, de hoeveelheid, die

acht heet. Het getal acht, hel getal, het woord , dal

acht luidt. ( Verg. de uitdrukkingen : uw broeder Jan,

uw broeder die Jan heet , hel woord zoon , het

woord, dat zoon luidt). Acht is de helft van zestien.

De helft van acht is vier. Drie van acht blijft vijf.

— Spreekw. Acht is meer dan duizend: zie bij

Acht, znw. (3de art.), 3).

— taniii. 1. Hoewel acht, zelfstandig gebezigd,

in bijna alle naamvalsbetrekkingen voorkomt, en dus

tot Üe natuur van het znw. nadert, is het in deze

opvatting geen waar znw., dewijl het, hoewel iets

bepaalds uitdrukkende, toch geen lidw. bij zich neemt

,

gelijk b. v. met (een) paar, (een) dozijn en andere

werkelijke znw. het geval is.

— Aaiini. 2. Alle hoeveelheden kunnen als col-

lectieve eenheden worden beschouwd. Dit verklaart,

waarom acht, als benaming der hoeveelheid in ab-

stracto genomen, steeds met een ww. in het enkclv.

verbonden wordt, als b. v. Acht is meer den vijf;

Acht en vier is twaalf; Acht en acht maakt zestien.

Men kan ook zeggen: Se acht kosten een gulden,

Acht en acht maken zestien; doch dan wordt acht

niet in het afgetrokkene beschouwd; men deukt dan

aan de bepaalde soort der eenheden, als b. v. de acht

(haringen) kosten een gulden; Acht en acht (dub-

beltjes) maken er zestien.

2) De vorm achtten is (evenals vieren, vijven ent.)

een overblijfsel van de verbuiging, die de telwoorden

in alle oude Duitsche talen plachten te volgen , wan-

neer zij absoluut of zelfstandig werden gebruikt. Zij

werden dan beschouwd als zelfstandig staande bijvoeg-

lijke naamwoorden in den meervoudsvorm , en als zoo-

danig verbogen. Zie grimm, Gr. I 2
, 760—763. Ook

in 't Mnl. werd in dat geval viere , sevene, liene

gezegd, tegenover vier, seven, tien, vóór een znw.

geplaatst. Bij achte, dat oorspronkelijk op een vocaal

uitging, loopt het onderscheid minder in het oog;

doch in het eerste geval werd alleen achte, in he
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laatste de oudere vorui achte eu de jongere acht beide

gebezigd. Nog in de Staten-overzcUiDg des Bijbel»

wordt acht, bij een znw. behoorende, \«a achte, zelf-

standig gebruikt, zorgvuldig onderscheiden: de ver-

buiging van het laatste stond gelijk met die van alle

als znw. gebezigde bnw., als b. v. deboose, derecht-

veerdige (mv.), enz. || Van de kinderen Ithainars

. . . achte, 1 Chron. 24, 4. üese achte (nl. sonen)

baerde Milca den Nahor, Gen. 22, 23. Geeft een deel

aen sevene, ja oock acn achte, Tred. 11, 2.— Maar
daarentegen: Een soonken van acht dagen, Gen. 17,
12. Acht sonen, 1 Sam. 17, 12; enz.

Later, toen de zelfstandig gebruikte bijv. nw. de

verbuiging der znw. en dus in het meervoud den uit-

gang -en aannamen, toen men de boozen, de recht'

vaardigen begon te schrijven , trad voor het oude achte

het nienwere achten inde plaats, welke vorm trouwens

in den 3de° nv. altijd wettig bestaan had. De datief

ahtowen komt reeds bij notker voor (bl. 235 a).

— Achten wordt gebezigd om acht personen of za-

ken voor te stellen als bijeenbehoorende , of acht han-

delingen als elkander onmiddellijk opvolgende en met
hetzelfde doel geschiedende. Daar achten, op zichzelf

staande, d. i. zonder van een znw. vergezeld te zijn,

niet slechts de hoeveelheid bepaalt, maar te gelijk de

personen of zaken zelve vertegenwoordigt, heeft het

altijd eene concrete beteekenis en de waarde van het

bijvoeglijke acht vergezeld van een znw. : acht men-
schen , mannen, vrouwen; acht deelen, stekken,

handelingen enz.

— Achten beteekent:

a ) Acht personen ; met het bijdenkbceld , dat zij

bijeenbehooren of iets gemeenschappelijks hebben.

|| Een gezelschap van achten. Een kransje van achten.

— De lieden (of goede lieden) van achten, of

wel eenvoudig de achten, benaming van een regee-

ringscollege te Dordrecht, in 1385 ingesteld en in

1795 opgeheven, bestaande uit acht leden, door de

dekens der gilden verkozen. Het vertegenwoordigde de

burgerij , en nam met den Oud-raad deel aan het

stellen van den magistraat. Zie balen, Beschr. v.

Dordr. 350. Een dergelijk college , insgelijks van acht

leden, was ook te Oudewater gevestigd. || Dit ge-

schrift werdt by de Vroedtschap , Luiden van Achten,

en eenige Predikanten onderteekent , brandt, De Rui-

ter 692. Die Schout, Burgemeesters, ende Gerechte,

ende Achten, kinschot, Beschr. v. Oudew. 552.

— Aaniii. Een enkel lid van het college werd ge-

woonlijk Achtste of Achte, Acht geheeten ; hetzij men
het laatste als het oude ranggetal achte = achtste

moet opvatten, of wel als een enkelvond, uit het mv.
achten in de volkstaal bij abstractie gesmeed. || Voort-

aen en sal men niemant . . . Schepen of Achsten ma-
ken . . . , die binnen des selfs jaers Schepen of Achte
geweest is, kinschot, /. a. pi. 569. Uyt den Sche-

penen ofte Achten , die dan Schepen of Acht zijn , ald.

— Vooral gewoon is dit gebruik van achten voor

acht personen bij een pers. vnw., voorafgegaan door

een voorz. || Dit behoort aan ons achten. Het is van

ons achten. Dit is voor u achten. Deel dit onder n

achten. — We bleven met ons achten , en dan geen

vermogen! K. Zev. 3, 18.

Die ons naliet met ons achten
,

Maar niet alles nam in 't graf.

BEETS, (red. T-ïl.

— Aanni. In de uitdrukkingen aan, van of voor

ons achten, onder u achten enz., staat achten als

bijstelling ter bepaling van u, ons enz. Voor ons

achten is zooveel als voor ons, (die) acht personen

(zijn). Evenzoo moet ook met ons (u , haar) achten

worden verstaan. Het Mnl. zeide wi achte, ghi

achte , si achte; evenals fr. nous huil, vous huit.

Daarnevens echter gaf men ook toen reeds dikwijls

,

gelijk wij thans altijd, aan die zegswijze den vorm
van eene bijwoordelijke uitdrukking van omstandigheid,

door er het voorz. met vuur te voegen : verg. wet hoopen,

met troepjes enz. Doch nu moesten de vuornw. w/j

,

gij, zij den vorm aannemen van den nv., dien met

vordert, voorheen van den 3dcn , nu van den 4den :

ons, u, haar. — Evenzoo was, bij den 3deu pers.

m., de ware vorm buiten twijfel met hen achten-,

duch daarvoor is door misverstand met hun achten

in gebruik gekomen.
— In de gemeenzame spreektaal zegt men ook

,

oneigenlijk en onjuist, met zijn achten, eu wel in

toepassing zoowel op den l*un en 2dcn , als op den

3d,n pers. Zie bij Zijn (vnw.).

„ Wc bennen met zen achten."

bbets, Korehbi. 175.

b) Acht deelen van hetzelfde geheel; bij de ww.
van verdecling, na het voorz. in. || Iets in achten

breken, —deelen, —hakken, —knippen, —scheuren,

— snijden , —zagen. Snijd de groote appels in achten

,

de kleine in vieren.

c) Acht eenheden in hetzelfde muntstuk vercenigd.

|| Een Reaal van achten (ook een stuk van achten ge-

heeten), oud muntstuk, hel achtvoiidvan een Reaal.

d) Acht uren; in welk geval achten de aanwijzing

is van het tijdstip, waarop juist acht uren verloopen

zijn sedert den middag of den middernacht , die als uit-

gangspunten genomen worden. || Vóór achten , vóór

acht uren. Tegen , bij , na achten. Op slag van ach-

ten. Kwartier voor achten. Tien minuten over achten.

Ik zal tegen achten bij u zijn. Het is al lang over

achten. De schuit, de wageu , de trein van achten,

die te acht uren vertrekt. — Toen ... het reeds naar

achten liep, bijna acht uren was, K. Zev. 5, 161.

Hy zou ... 's avonds niet den wagen van achten weer

vertrekken, beets, tam. Obsc. 21.

Hiertoe behoort ook de uitdrukking halfweg achten

voor halfacht , die hier en daar in Friesland in ge-

bruik is.

e) Acht achtereenvolgende keeren of malen; t. w.

wanneer er sprake is van het verrichten van een werk ,

dat niet in eens gelukt, maar de herhaling derzelfde

handeling vereischt. Altijd met het voorz. in. || In

achten , in acht keeren , in acht proefnemingen. Ik

zet u dezen koek in achten , dien met acht houwen

door te hakken. Gij raadt het niet in achten, gij

kunt acht gissingen ojiperen zonder het te raden.

Kunt gij het wit in achten treffen (in acht schoten)'?

li. Als ranggetal.

Achter een enkelvoudig znw. geplaatst , heeft acht

de waarde van bet ranggetal achtste. Het meest heeft

dit plaats bij woorden , die afdcelingen of onderdeden

van boeken of geschriften aanduiden, als hoofdstuk

,

kapittel, vers, boek, paragraaf, artikel enz., ofwel

psalm, gezang, lied, ode en dergelijke.
|
Boek acht,

hoofdstuk acht, het achtste hoofdstuk van het acht-

ste boek. Vers acht. Artikel acht. Psalm acht.

— Ook achter jaar staat acht veelal als ranggetal

,

om het achtste jaar vóór of na een bekend tijdstip

aan te duiden ; soms met weglating van het eeuwgetal

,

wanneer dit van zelf uit de omstandigheden blijkt.

|| Het jaar acht, het achtste na Christus' geboorte.

Van welk jaar zijt gij? Van het jaar acht, van het

achtste dezer eeuw, van 1808. Het jaar acht vóór

Christus. Het jaar acht na Mahomed's vlucht.

— Evenzoo wordt acht, ofschoon alleen in de ge-

meenzame spreektaal, ook wel eens bij namen van

vorsten gebruikt, om den achtsten van dien naam

aan te duiden. || Karel acht. Lodewijk acht.

— l.i n in. Het gebruik der hoofdgetallen als rang-
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getallen is een gevolg van het vertalen van Latijnsche

geschriften. In het Latijn staan de ranggetallen veelal

achter het znw. en worden zij doorgaans slechts door

getalmerken uitgedrukt , waardoor het onderscheid tus-

schen hoofd- en ranggetallen voor het oog des lezers

wegvalt; b. v. Libro VIII, Anno VIII, Ludovicus

VIII. In navolging daarvan schreef men Boek \ 111,

In 't jaar VIII, Lodewijk VIII; hetgeen van zelf

aanleiding gaf om kortheidshalve acht te lezen, in

plaats van het of de achtste.

— In één enkel geval wordt acht voor achtste

ook vóór het znw. gebezigd ,• t. w. vóór de namen
der maanden , om den achtsten dag eener maand aan te

duiden ; iets dat evenzoo te verklaren is uit de zucht

naar bekorting bij het lezen van cijfers. || Acht

Maart, Acht Mei (8 Maart, 8 Mei), op den 8"'"

van die maand.
\t\. Achtste (voorheen ook achte, nog overig in

achtehalf).

Samenst. Achterhande , achterlei ; achtdik, -dub-

bel, -maal, -voud, -tal; achthoek, -kant, -vlak,

enz.; tachtig en halfacht.

Sainenst. afl. Achtponder , en een aantal woor-

den op -iff , als achtbeenig , -deelig , -helmig , -hoe-

kig , -jarig , -pootig , -regelig , -snarig , -spleiig

,

-vlakkig , -vleugelig , -zijdig enz., alle te kennen ge-

vende, dat iets acht van de in het woord genoemde

voorwerpen heeft. Daar zulke woorden tot in het on-

eindige vermeerderd kunnen worden ( men zou b. v.

desnoods van een achtdeurig huis of van een acht-

ramigen gevel kunnen spreken ), behooren alleen die

woorden verklaard te worden , die werkelijk in gebruik

zijn, en waarvan de beteekenis niet onmiddellijk blijkt

uit de samengevoegde begrippen.

Aanni. Met andere telwoorden wordt acht op ver-

schillende wijzen verbonden. Met tien en honderd

vormt het samenstellingen , doch van zeer ongelijke

opvatting: achttien, acht en tien; achthonderd, acht-

maal honderd. In het laatste woord verkrijgt acht,

door de ellips van maal, de beteekenis van een bijw.

van herhaling.

— In de uitdrukkingen acht duizend en acht mil-

lioen blijft acht een telw.; duizend is hier, gelijk met

millioen altijd het geval is, als een znw. in den eu-

kelvoudsvorm te beschouwen, evenals dozijn en paar,

of el, last, pond enz., in acht dozijn, acht paar

,

acht el enz. — Acht kan niet met duizend en mil-

lioen aaneen geschreven en dan als bijw. van herhaling

beschouwd worden , daar de regelmaat alsdan ook het

aaneen schrijven der verdere duizend- en millioental-

len vorderen zou, en getallen als b. v. 797000 of

497927000000, voluit en in één woord geschreven,

een al te wanstaltig voorkomen zouden hebben en bijna

onleesbaar zouden zijn. Verg. Grondbeg. d. Ned.

Spell. § 159 vlg.

ACHTBAAR, bnw.; -bare ; -baarder. -baarst.

Bij dichters in de verbogen vormen , met uitstooting der

a , ook achtbre , achtbren , en dan in den vergel.

trap, zonder inschuiving der d, achtbrer. Mhd. ahte-

bare, alitbare (ben. 1, 16), nhd. achtbar. De
ouderdom van het woord, blijkende uit mhd. aktebare

en mnl. achtbaer, bewijst dat het niet is afgeleid van

het ww. Achten (de vorming van bnw. op -baar van

werkwoorden is van jonger dagteekening), maar van

het znw. Achte, thans Acht (3de art.). De grondbe-

teekenis van acht (zie ald.) is aandacht, opmerk-

zaamheid, oplettendheid. Het achterv. -baar, aan

znw. toegevoegd
,

geeft te kennen , dat iets datgene

,

wat in den stam is uitgedrukt, medebrengt, dat het

zulks veroorzaak t , opwekt , of althans de geschiktheid

daartoe bezit. Achtbaar is dus in den grond datgene

wat opmerkzaamheid veroorzaakt, de aandacht wekt

of tot zich trekt. Voorheen gold het woord werkelijk

in dien zin , als b. v. in den mnl. rechtsterm acht-

bare wonde, eene wond die, wegens hare grootte en

diepte, acht d. i. aandacht en opmerking verdiende,

dus eenc verwonding zwaar genoeg om door het ge-

recht in aanmerking genomen te worden en den ver-

wonder deswegens te vervolgen. Zie Mnl. IVdb. 1 , 12.

Vandaar nog in later tijd het gebruik van achtbaar,

van zaken gezegd, voor hetgeen door grootte of hoe-

veelheid opgemerkt of aangemerkt verdient te worden ,

hetgeen opmerkelijk is van bedrag of omvang, met

één woord voor aanmerkelijk. || Schattende zyne dien-

sten , die gewisselyk achtbaar waaren , niet beneeden

hunne waarde, hooft, N. H. 992.

Nog toont hun agtbaar overschot

De magt van hunne aloude Heeren.
KOOLAART—HOOFMAN 22.

Thans echter is deze beteekenis verouderd, en heeft

de kracht van achtbaar zich gewijzigd naar den zin,

dien de hedendaagsche taal aan achten en achting

toekent. Ofschoon inderdaad van acht gevormd —
wordt het in 't volksbewustzijn als eene afleiding van

achten opgevat. Het drukt nu niet meer datgene uit,

dat aandacht, maar Aai achting — d. i. hoogachting of

eerbied — wekt, en wordt dientengevolge nu meest van

personen en alleen bij overdracht van zaken gebezigd.

1 ) Eigenlijk, van personen. Achting wekkende , eer-

biedwekkend ; thans vooral gezegd van personen , die

door deftigheid van uiterlijk voorkomen , houding of

manieren ontzag en eerbied inboezemen. ||
Een deftig,

yverig handelaar is zekerlyk vry agtbaarder . . als

een onwetend en ongebruikt advocaat, v. effen,

Speet. 1, 154. Achtbare mannen, die dachten en

vertrouwelijk spraken over 't geen gebeuren moest,

v. d. palm, Ged. 46. Deftig en achtbaar, maar be-

schaafd en zachtaardig, 66.

Omsingeld van den rei der achtbre priestrenscharen.

helmebs, Nag. Ged. 1, 176.

Neérlands achtbre raad (u-ist) van wankelen noch wnken.
HSLMBRS, Holt. N. 55.

ó Achtbre Hemelboö! (Mercurius).
BILD. 2, 811.

Wel mocht hy 't achtbaar Hoofd dier heilvolle Unie heeten.

da costa 2 , 354 ( Johan van Nassau ).

Rome , de aerdberoemde , alwaer heel de achtbre stoet

Van 's werelds kunstenaers ter beévaert henen spoedt.

LEDBOANCK 405.

— In 't bijzonder als eeretitel voor overheidsper-

sonen of aanzienlijke lichamen. || Edele en Achtbare

Regeerders dezer stad! v. d. palm, Red. 4, 192.

Achtbare Regeerders van de geboortestad de9 beroem-

den mans! 3, 134. Bestuurders dezer achtbare Maat-

schappij! 4, 107.

Maer ick ontsie de plaets , en u , mijn' Achtbaer' Heeren!

huyqbns 2, 109 (rechters).

Toen de achtbre Raadsvergaderingen

Met Isrels God te rade gingen.

DA COSTA 2, 807.

— Vandaar de thans gewone ambtelijke titels:

Edelachtbaar, Weledelachtbaar, Edelgrooiachtbaar

en Edelhoogachtbaar. Voorheen korter Grootachtbaar

en Hoogachtbaar. Als opschrift in brieven aan perso-

nen uit deu hoogeren stand was eertijds Achtbare

Heere! in gebruik (hooft, Br. 1 , 287, 290, enz.).

2 ) Overdrachtelijk , van zaken. Geschikt om ach-

ting en eerbied op te wekken; t. w. niet voor de

zaak zelve, maar voor den persoon wien zij aan-

gaat , of voor datgene waaraan zij denken doet ; on-

geveer hetzelfde als deftig en eerbiedwaardig , die op

gelijke wijze gebezigd worden. Meest in den hoogeren

stijl. || Zijne achtbre grijsheid, bild. 2, 338. 't Acht-
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baar Veld van Hanoch , 2, 408. Het schoonste hoofd -

sieraad , hetwelk eenen achtbaren schedel luister kan

bijzetten, v. d. palm, Sol. 4 , 402. Grijze lokken ...

versieren een achtbaar en deugdzaam hoofd, 4, H »7

-

Neen, grijze Vader, neen! bedek dal achtbaar hoofd.

BILD. 3, 376.

Zy beschouwt hem met ontroering

,

Ziet zijn breeden achtbren baard.

5, 286.

I»e baard bedekt de borst met achtbaar nevelgrauuw.

2, 386.

Wie heft , met statelijke pracht

,

Bij de achtbre stilte van den nacht,
('il d' oceaan het hoofd naar boven ?

nieitwland, Ged. 7 (Orionj.

op den achtbren grond van 't oude Nederland.

DA COSTA 2 , 349.

o Achtbaar üillenburg ! wat heeft uw schoot al strijders

Oekweekt voor Neêrlands heil en Jesus heilbanier!

2, 358.

— In de gewone uitdrukkingen: het achtbaar ge-

bruik , eene achtbare gewoonte , is de opvatting eenigs-

zins verschillend. Achtbaar staat ook hier met eer-

biedwaardig gelijk ; de bedoeling is , dat het gebruik

om zijnen ouderdom eerbied verdient, d. i. geëerbie-

digd en opgevolgd behoort te worden. Doch de eerbied

wordt hier aan het gebruik zelf betoond, niet aan

iets anders waaraan het gebruik doet denken
,

gelijk

b. v. bij den „achtbren grond van Nederland", die

eerbied wekt, niet voor den grond zelf, maar voor al

datgeue waaraan die grond denken doet. In zooverre

behoort de uitdrukking achtbaar gebruik eigenlijk

,

wat den zin betreft, meer tot de bet. 1), en moet zij

als eene persoonsverbeelding worden verklaard , terwijl

de bet. 2) op eene overnoeming (metonymia) berust.

S»jn. Zie Eerwaardig.
Afl. en **aiiienst. Achtbaarheid; Edelachtbaar,

grootachtbaar , hoogachtbaar.

ACHTBAARHEID, znw. vr., mv. -heden

(in de bet. 2). Van Achtbaar met het achterv. -heid.

Hd. achtbarkeit.

1) Zonder mv. De hoedanigheid van achtbaar;

waardigheid, die achting en eerbied inboezemt; veelal

gepaard met deftigheid van uiterlijk voorkomen , hou-

ding of manieren. || Kalme blijmoedigheid , . . . acht-

baarheid en wijsheid, v. d. palm, Sal. 4, 411. De
achtbaarheid der hoog geklommen jaren, Red. 1,

32. U daartegen te waarschuwen, zou inderdaad het-

zelfde wezen , als ... de achtbaarheid dezer vergadering

te beleedigen , 3 , 74. Het welbekend karakter van

Bol , de achtbaarheid van den stand , dien hij be-

kleedde, K. Zev. 1, 229.

't Is lo6yk, op den rechterstoel te pronken,
Met minzaemheit en deftige achtbaerheit.

8.MITS, Nag. Ged. 2, 49.

Zoo steekt hij 't grijze hoofd met achtbaarheid omhoog.
hblmbrs, Nag. Ged. 1, 176.

2) Voormalige eeretitel van overheidspersonen en

regeeringscolleges. Altijd vergezeld van een bezittelijk

vnw. (mv. -heden). || Uwe Achtbaarheid. Hunne
Achtbaarheden.

ACHTBEENIG, bnw., om de absolute betee-

kenis zonder trapp. v. vergel. Uit Acht (telw.) en -Been ,

met het achterv. -ig. Hetzelfde als Achtpootig , dat

echter meer in gebruik is. Van insecten gezegd. Acht

beenen of pooten hebbende. || Een achtbeenig insect.

De spinnen zijn achtbeenige insecten.

ACHTDIK, bnw.; -dikke, om de absolute be-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Uit Acht (telw.) en

Dik. Uit acht lagen bestaande. || Een achtdik kom-
prea. Het bloed drong nog door den achUlikken zwach-

tel heen.

ACHTDUBBEL, bnw. en bijw., om deabao-

lute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Uit Acht (telw.)

en Dubbel. In de spreektaal gebruikelijke, doch min
juiste uitdrukking voor Achtvoudig , of, als znw. ge-

nomen , voor Achtvoud. Zie bij Dubbel.
I) Rnw. Achtvoudig, achtmaal genomen. || Eene

achtdubbele schadevergoeding. De achtdubbele waarde.

Ook op zich zelf staande als enkelv. onz. znw.

:

— Het achtdubbel, het achtvoud; hoeveelheid of

hoegrootheid, bestaande uit achtmaal eene andere be-

kende hoeveelheid of hoegrootheid. || De boete bedroeg

het achtdubbel der aangerichte schade.

II) ltii« . (van hoeveelheid). Achtvoudig, tot een

bedrag van achtmaal de gestelde hoeveelheid. || Het

geleden verlies werd hem achtdubbel vergoed.

ACHTEHALE, ook achthalf, verbuigb.

telw.; -halve. Uit Half en het oude ranggetal Achte

,

waarvoor thans achtste in gebruik is. Achtehalf is

dus eene verkorting van de uitdruklring: de of het

achte (achtste) half genomen , evenals deensch halv-

ottende eu zw. halfattonde , voor half de of het

achtste. De oude regelmatige vorm van het ranggetal

,

oorspronkelijk achtede, goth. ahtuda (schulze7),
ohd. en osaks. ahtodo (graff 1, 138, SCHMELLER
4), ags. eahtoda (ettm. 22), luidde in het Mnl. öf

achte (voor achtde , achtte), overeenstemmende met

mhd. ahte (ben. 1 , 14) en nhd. der , die, das achte,

óf met inschuiving eener n, achtende, ofri. ahiunda

(richth. 588), deensch ottende, zw. attonde.

— Achtehalf heeft den hoofdtoon op de eerste let-

tergreep : achtehalf, iichtehalve , behalve alleen wan-

neer het in tegenstelling van acht (acht gehcelen)

gebezigd wordt, als b. v. Niet acht, maar achtehalf.

Evenzoo achthalf, achthalve, doch in de verbogen

vormen van dit laatste wordt wel eens min juist de

klemtoon op de tweede lettergreep gelegd (achthalve),

door verwarring met zesthalf en dertiendhalf , als

znw., waar die als namen van munten worden ge-

nomen. Zie bij Half.
—

• Achtehalf beteekent: zeven en een half, zeven

eenheden in haar geheel genomen , en de achtste maar

half; waarbij echter gezwegen wordt van de onmis-

bare zeven geheelen , zonder welke het half niet de

helft van het achtste zou kunnen zijn.

— Het woord staat bijvoegl., wanneer het gevolgd

wordt door een znw., hetzij werkelijk uitgedrukt

,

hetzij verzwegen, maar er bij gedacht. || Achtehalve

stuiver, —gulden, —el. Achtehalf dozijn, —uur,
—mud, —pond. De rogge gold toen achtehalven gul-

den. De boter kost niet acht stuivers, maar achtehalf.

— Daar bij achtehalf, evenals bij zeven en een

half, de aandacht op het enkelvoudige half blijft

rusten, en het woord altijd gebruikt wordt van hoe-

veelheden, maten enz., die als eene eenheid gedacht

worden, staan het znw. en het ww. altijd in het en-

kelv. || Achtehalve gulden is niet genoeg. Daar ligt

achtehalf pond koffie.

— Achtehalf staat zelfst., wanneer de hoeveelheid

in het afgetrokkene wordt beschouwd. || Achtehalf is

meer dan zeven.

Syn. Over het onderscheid tusschen achtehalf en

zeven en een half, als b. v. in achtehalf bunder,

zeven en een half bunder, en zeven bunders en een

half, zie bij Half.

ACHTEL, znw. onz., mv. achtels en achtelen;

in de oude volksspraak veelal achel, evenals men

nachies , zachies , almachies zegt, voor nachtjes,

zachtjes , almachtigjes , en ook voor achttal in platte

taal achel („zijn agchel spruiten," Leidsch dialect,

bij KNEPPE1.H. 1, XII). Achtel, -nii. achtel( KOSEO.

1 , 4fi), bd. achtel (
grimm, D Wtb. 1 , 167 ). beier»ch

achttail (schmeller, B. Wtb. 1,20), is door samen-
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trekking ontstaan uit acMedeel, dat gaandeweg tot acht-

deel, aahteel, ac/itel, eindelijk acAel, verliep. Achtedeel

is gevormd uit het oude ranggetal Achle, waarvoor

thans achtste, en Deel. Verg. AcutendeëL. liet

achtel schijnt oorspronkelijk het achtste gedeelte ge-

weest te zijn van eene maat, die met twee mud (8

schepels) gelijkstond. Het woord was voorheen, vooral

in Zuid-Holland, gebruikelijk als de benaming eener

maat, vier spinten bevattende, ongeveer dezelfde die

te Amsterdam en elders schepel heette. De inhoud was

echter op verschillende plaatsen verschillend , naar ge-

lang der indeeling van het last, dat te Amsterdam

108 schepels hield, maar te Leiden 88 achtels , te

Delft, Rotterdam en Schiedam 87, te VGraveuhage

eu Gouda 84, te Briclle 76, elders 82 of 77. Het

achtel stond dus gelijk met '/»„ a '/vg van een
,

oud

last, d. i. met 'i\ a 4 schepels van onze Nedcrlaudsche

maat. Zie v. swinden, Huil. Koornmaten enz., 68,

106, 116, 132, 140, 142, enz.

ACHTELING, znw. m., mv. achtelingen.

Van Acht (telw.) met het achterv. -l-imj. Andere,

doch min gebruikelijke, benaming van de maat, die

gewoonlijk Achtendeel genoemd wordt: zie ald.

ACHTELOOS, bnw. en bijw.; achtelooze; bij

dichters ook achtloos; achteluozer ,
achteloos! (of

meest achteloos). Van Acht (znw., 3d<! art.), voor-

heen Achte, met het achterv. -loos. Hd. achtlos.

I) Bnw. — 1) Eigenlijk, van personen. Op zijne

zaken of handelingen geen of te weinig acht ge-

vende , er de vercischte oplettendheid en zorg met aan

bestedende. || Een achteloos inensch. Hij is achteloos in

al zijne zaken. Hoe kunt ge zoo achteloos zijn en de

eenige goede kans verzuimen? Ik heb nooit achteloo-

zer mensch gezien. —Een klein vrouwtje, taamlyk mooi,

niets coquet: wat heel achteloos zelf, Leev. 1, 147.

Die, achteloos en slof, wanradigh 't zijn vonlort.

Die krabt sijn liooft te laet, wanneer hy komt te kort.

visscheb, Sinnep. 41 (uitg. achterbos).

Bedwelming van den wijn heving my achteloos.

BILD. 3 , 325.

de Arbaliet, die, achtloos by zijn feesten,

Het bloed en merg verslond van slacht- en offerbeesten.

— Bij dichterlijke persoonsverbeelding ook van za-

ken gezegd, die een persoon vertegenwoordigen.

O , zusterliefde is de edelste van allen ! . .

.

Een engel is ze , ons achtloos hoofd omzwevend.

beets, Dicht. Verh. 5.

2) Overdrachtelijk, van zaken. Getuigenis of blijk

gevende , dat de persoon , wien zij aangaan ,
geen acht

geeft op zijne handelingen, dat hij onoplettend en

zonder behoorlijke zorg te werk gaat. ||
Eene achte-

looze kleeding. Een achtelooze stijl.

een speelschen knaap,

Verrast door achteloozen slaap.

bild. 8, t!50.

II) B\)w. (van wijze). Op achtelooze wijze, op

eene wijze die van onoplettendheid en gebrek aan be-

hoorlijke zorg getuigt. ||
Achteloos te werk gaan. Zich

achteloos kleeden. — Achteloos gekleed, Leev. 2,

259. 't Kan ook zijn, dat de naspormgen maar achteloos

geschieden en zij niet gevonden wordt, K. Zev.i,5S.

6 Geeft tl aan den wind van ijdle nieuwigheden

Niet achteloos ten roof!
bild. 6, 442.

(Hy heeft) het vorstlijk kleed uit rouw van een gereten.

Nu hangt het achteloos aan flarden om zijn lijf.

DA costa 1 , 69.

Syii. Zie Onachtzaam.
Afl. Achteloosheid.

ACHTELOOSHEID (achteloosheid), znw.

vr.; bij dichters ook achtloosheid; mv. -heden (in

de bet. 2). Van Achteloos met het achterv. -heid.

Hd. achllusheit (GRIMM, D. Wtb. 1, 170), waarvoor

echter achtloshjkeit meer in gebruik is.

1) Abstract, zonder mv. De hoedanigheid van ach-

teloos. Onoplettendheid ,
gebrek aan behoorlijke zorg.

|| Hoc gaat door achteloosheid, door verstroojende

vermaaken, alles verlooren ! Wildsch. 5, 284. Dat

eene onbetaamlyke achteloosheid in gesprekken en hou-

dingen te dikwyls de plaats inruimt van waarc wel-

gemanierdheid en natuurlyke zedigheid, Leev. 6, 355.

Haar goed hart, 't welk niet vry is van wat achte-

loosheid, Burg. 222.

Wie 's d'oorsaak van dit glissen ?

U achteloosheid ist, gheen misverstand» vergissen.

si'lBGliEL, Hcrtsp. 1, 425.

Achteloosheid sluit ons de oogen.

v. alphen 1 , 91.

Maar zoude ik u in achtloosheid vergeten !

bild. 18, 312.

Wat kweelt ge, als 't vogeltjen dat om een gade schreit

En stort uw roerend lied met sombere achtloosheid!

DA COSTA 1 , 399.

Spreckw. Achteloosheid Teelt boosheid.

2) Concreet, mv. -heden. Iets dat achteloos is.

Eene achtelooze handeling, t. w. die van onoplettend-

heid en gebrek aan zorg getuigt. ||
Wat is dat weer

voor eene achteloosheid! Aan al die achteloosheden

moet eenmaal een einde komen.

ACHTEN, onz. en bedr. zw. ww., met heb-

ben: achtte, heeft geacht. Ohd. ahlón (
grai'f 1 ,

105)- mhd. achten (BKN. 1, 16) ; uhd. achten; ndd.

achten ( zie vooral koseg. 1 , 66 vlgg.); ags. eahtjan

(jettm. 22); onrd. akta (jonsson 13); deensch

agte; zw. akta.

Achten is of eene afleiding van het zuw. Acht , ot

althans uit denzelfden wortel als dit laatste ontspro-

ten.- zie bij Acht (znw., 3d0 art.). He grondbetee-

kenis is : Denken , zijn denkvermogen in 't werk stel-

len, zijne aandacht vestigen (op iets). Deze betee-

kenis scheidt zich in twee -opvattingen: Denken aan

of over iets, en Oordeelen, rekenen, mcenen.

I. Onzedig.

1) Acht op iets geven, er op letten, het in aan-

merking nemen, om er zich in doen of laten naar te

richten. In deze opvatting was achten, vergezeld van

hetvoorz. op, vroeger zeer gewoon, doch is het thans

weinig meer in gebruik. ||
Acht dacr op, hebteracht

op pren garde a cela; hoc vide, observa, amnutm

ilü rei adhibeto, plant. Waer het saeck, dal luci-

de banckeroetiers enz. ... op achten .
.

. sy souden haer

leven soo lichtveerdigh niet aenstellen, visscher ,

Sinnep. 194.

Zo haast als u gedachten

Iet brengen in 't beraad , zo is 't u werk ,
te achten

Bedachtzaamlik omzichtigh op der dingen aard.

SFIEGHEL, Hcrlsp. 0, 77.

Hier is hy die gestaeg op u bevelen acht.

CATS 2 , 442.

Haer geit dat heeft soo grooten kracht

,

Dat niemant op haer feylen acht. 1, 523.

Doch ten zijn maer minne-treken,

Daer men noyt op achten moet.

't Zy ick op syn' vochte vlaegen

,

't Zy ick op sijn sterven acht.

HUYGENS 1 , 110.

Dan ach' wat barst ik uit in vruchtelooze klachten

Voor de iidle lucht en wind , die op geen jamrn'ren achten.

BILD, 2, 429.

2) Daar het scheuken zijner aandacht aan iemand

of iets onderstelt, dat men het voorwerp die oplet-

tendheid waardig rekent, dat men het achting toe-

1 , 534.
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draagt, het van belang acht of ontziet, zoo heeft

achten op (iemand of iets) ook dezelfde beteekenis

als Achten bedr. 2), en is dus: Van belang achten,

ontzien.
Die om lof of byval [nacht

,

Of op domheids geessel acht.

tulp. 13, 325.

— Vooral iu de ontkenning: Niet achten op iets,

a geene waaide aan hechten , het geringschatten

,

verwaarloozen , niet ontzien. || Gy en acht niet op my,
Job 30, 20.

Dewijl sy niel op u noch u gheklagh wil achten.

STARTER 1*25.

Die noch op 't niuitzick graauw, noch dwinglands deegen
[achte

.

D. J. V. LENNEI* 110.

II. lii'lll-IIX'llll.

1) Een gevoelen, eene ineening, een oordeel heb-

ben omtrent iets, onverschilig of dit oordeel gegrond

of verkeerd is ; oordeelen , rekenen , denken , meenen

,

wanen. Het oordeel kan uitgedrukt zijn:

a) In een zelfst. bijzin, met dat. || Ik acht, dat

hij nu wel tot andere gevoelens komen zal. Hij acht,

dal het noodeloos zal zijn. Wij achten , dat wij onzen

plicht gedaan hebben. — lek en achte niet, dat ick

selve het gegrepen hebbe, P/iil. 3, 13. Ik acht niet.

dat ik u een goed gezel ziju kan , want naar ik merk zijt

gij gestemd tot jok , Mevr. bosb.-touss., Hornet. 1 , 3.

b ) In een bijzin , die den vorm van een hoofdzin

heeft. || Ik acht, gij komt veel te laat. Hij achtte,

ik had het nooit moeten doen.

Ten deele sehijnet wel tot ouaet te zijn gheneycht,

En acht: wy werden van de goden dus ghedreycht,

Omdat wy zuymich zijn.

VONDEL 1 , 77.

c) Door een vierden naamval met eene praedicatieve

bepaling, in een bnw., znw. of adverbiale zegswijze

uitgedrukt. || Ick achte my selven gelnkkigh, Hand.
26, 2. Een dwaes selfs, die swijght, sal wijs geacht

worden, Spreuk. 17, 28. Mooglyk acht zy my
die eer onwaardig. Burg. 3. Iets beneden zich ach-

ten, Leev. 3, 102. Iets van zijn belang achten,

8 , 255. Ik achtte het ... een groot geluk , haaf-
ner, Ceilon 6. Ik acht het onnoodig hierover breeder

uit te weiden, v. n. palm, Red. 1, 133. Onze ge-

liefde panden, die wij ons ontrukt achtten, 1, 157.

De wetten van eer en trouw achtte hij voor allen

,

behalve voor zich te zijn, Gedenkschr. 19. Iets goed en

nuttig, best, noodig achten, E. Zev. 1, 186; 4,59;
5, 18. Iets zaak (raadzaam) achten , 1, 301. Iets zijn

plicht achten, 5, 287. Zich volmaakt achten, 3, 21.

Sijn dat Baldeus crachten

,

Die wy soo wonder groot , soo wonder vreeslick achten ?

ZEVECOTE 321.

en acht men dit een punt
Wel wacrdigh , om zoo zwaer te wegen en te wieken?

vondel 3, 748.

Ik wist dil niet. Ik achtte u voortgesproten
Uit een aanzienlyk huis van Sempaolaas grooten.

v. winter en v. merken, Tooneelp. 1, 259.

't Waar minnenijd iu hem , en vrees in u geacht.

mi>. 3, 393.

Waar groot en klein hun bonte bellen blazen

,

En 't zaken achten van waardij.

tollens 7, 79.

Zij acht een blijder stond geboren.
V. LENNEF , Poet. 2 , 262.

Gelukkig, wien ge uw gunsten waardig acht.

BE ets, Ged. 80.

d) Door een vierden naamval met een praedicaats-

woord, voorafgegaan door voor.
|

Achtt doch uwe
dienstmaeght niet voor een dochter Belials, 1 Sam.

1 , 16. Mijne huysgenooten . . . achten my voor ecnen

vreemden, Job 19, 15.

Die achten al haer werk voor wonder wel gedaen.
ZEVECOTE 107.

Gelykerwijs du- u voor deftiger te achten. 153.

Ontfang al wal gy kunt, cu achfet voor gewin.

CATS 1 , 589.

Zodat men hem zomtyds zou voor verstandig achten.

LANGENDIJK 2, 67.

Ook moet gy voor geen waarheid achten

,

Al wat ik somtijds schrijf of zeg.

BILD. 12, 418.

i?) Door eene onbepaalde wijs, wanneer namelijk

het subject van het oordcel de oordeelende persoon

zelf is. |] Ik acht genoeg gedaan te hebbeu. Wij zou-

den achten onzen plicht te buiten te gaan, indien

enz. — En hiermede acht ik , voor het tegenwoor-

dige, . . . genoeg gezegd te hebben, v. D. palm, Red.

1, 115.

— Mijns achten*, naar mijn gevoelen, naar mijue

meening. Verg. mijns erachtens, dat hetzelfde betee-

kent; doch de beide uitdrukkingen klinken thans min
of meer ouderwetsch. || De grootste staatsman, dien

ons land, mijns achtens, heeft opgeleverd.— Syn. Achten, Gehoven , Meenen, Rekenen, Ver-

moeden , Wanen. — Achten komt het meest overeen

met rekenen. Dit wijst echter op eene koele bereke-

ning, op een voorafgaand bedaard wikken en wegen,
waarop zich het oordeel grondt; iets dat bij achten

wel mogelijk is, maar niet noodwendig ondersteld

wordt. Bij achten kan twijfelen bestaan , meenen en

vermoeden geven zulks uitdrukkelijk te kennen. Geloo-

ven, wanneer het niet in den zin van meenen geno-

I men wordt, beteekent vastelijk voor waar houden, en

dat wel op het getuigenis van anderen ; achten kan

I

met onzekerheid gepaard gaan , en steunt bovendien op

j

eigen inzichten. Het achten kan ongegrond wezen,

kan een wanen zijn ; het is dit echter volstrekt niet

altijd , terwijl wanen juist steeds etn valsch oordeel

i aanduidt, van welks verkeerdheid degeen, die het

woord bezigt, volkomen overtuigd is.

— Uit deze beteekeuis , waarin achten door de bij-

staande praedicatieve bepaling een oordeel, eene schat-

ting uitdrukt, ontwikkelde zich de gewijzigde opvat-

ting:

2) Rekenen, schatten, aan iemand of iets eene ze-

kere waarde toekennen , die in eene bepaling is uitge-

drukt. || Gering, klein, weinig, luttel, veel, hoogach-
ten. — Waerom worden wy geachtet als beesten ? Job

18 , 3. Uwen goeden raad acht ik zo hoog ! Leev. 1 , 47.

Hetgeen gy vriendschap heet, dat acht ick niet een boon.
CATS 2 , 427.

Dan wordt ghy hoogh geacht
Van vrienden en van raaghen.

STARTBR 156.

Die sijn' vyand weinigh acht,

Werdt 'er licht van omgebracht.
HDYGENS 1, 709.

Hoe luttel de kindren der menschen zyn te achten.

LEDEGANCK 344.

't Geval moge struiklen en wankien, 't is blind;

't Zy tegen of voor my, ik acht het als wind! 117.

— Niet achten (iemand of iets), geringschatten,

niets waardig rekenen, niet tellen, er zich niet om
bekommeren. || Ik acht dien mededinger niet. Hij

acht zijue vijanden niet. Wij achten zijne beloften,

zijne bedreigingen niet. — Acht zij haar eigen lijden

niet meer , K. Zev. 5 , 3 1 8.

Die vreet en onberoert ons droefheyt niet en acht.

ZEVECOTE 0.

afaer Adam acht zijn bruit, zijn jonge weerga, niet.

VONDEL 10, 410.

Een afkomst, die noch wet, noch recht, noch regel acht.

11, 41.



631 ACHT. ACHT. 632

Het lam , de vogel acht het niet

,

Vanwaar, of hoe de zegen vliet'.

STARING 4, 3o.

Als de boert geen tengel acht,
Maar uit dartle toonen lacht.

TOLLENS 2 , 16.

Ik achte met den schat, dien 't nyvrig voorgeslacht
Door vele jaren zweets te samen heeft gebragt.

wille.ms , Nalat. 97.

3) Wanneer een persoon als object staat, en de
bepaling der waarde , waarop men hem schat , ver-

zwegen wordt, dan wordt achten in goeden zin op-
gevat. Het beteekent dan : Op hoogen prijs stellen

,

hoog schatten , eene gunstige meening aangaande iemand
koesteren , te gelijk met het gevoel door dat gunstige
oordeel verwekt en de daaruit voortvloeiende wijze vau
bejegenen. In e'e'n woord, achten staat dan bijna met
hoog achten gelijk. Iemand achten, achting voor
hem gevoelen en betooneu. Geacht zijn, geacht wor-
den, achting van anderen genieten of ondervinden.

|| Een algemeen geacht huisvader. Een geacht dichter,

een geacht schilder, die de algemeene achting ge-
niet. — Myne dogter zal haar zeker achten, maar
niet beminnen, Leev. 3, 239. Ik acht en bemin deeze
jonge lieden, 5,319. Geacht, geëerbiedigd, en bijkans

aangebeden, v. d. palm, Red. 1, 171. Niemand,
die haar niet achtte en lief had, K. Zeo. 4, 186.

Gepresen en geacht van alle groote liên.

ZBVECOTE 106.

't Is beurtelings bemind, ontzien, gevierd, geacht.

loots, Ged. 2 , 152.

— Ook van zaken gezegd , die een persoon vertegen-
woordigen. || Een geachte naam. Eene geachte firma.— Geacht, in dezen zin, doch door het gebruik
verzwakt, is de gewone beleefdheidsterm , waarmede
men, in het openbaar sprekende, van andere personen
gewaagt.

|| He geachte Burgemeester. De geachte
Voorzitter dezer vergadering. De geachte Secretaris,

Penningmeester, Verslaggever, enz. De geachte spre-

ker, die zoo even het woord voerde. Mijn geachte
vriend X. De geachte lezer.

— In deze opvatting kan achten van een bijw.

van hoeveelheid vergezeld zijn : zeer achten , veel
achten , weinig achten , weinig achting toedragen (ver-

schillend van wéinig achten, geringschatten: zie 2)),
hoog— , hooger achten, hooge achting toedragen.

Van niemant veel geacht, van niemant veel gepresen.

zevecote 106.

|| Zeergeachte toehoorders! Veelgeachte vriend!

Hooggeachte Heer!
— Als beleefdheidsterm is dan hooggeacht de meest

gewone versterking van geacht. \\ De hooggeachte
Voorzitter, enz.

— A.-in in. Achten in deze beteekenis wordt thans
alleen gezegd van personen of van hetgeen een persoon
vertegenwoordigt. Voorheen gold het ook van leven-

looze dingen, als b. v.

't Ceilonsche Paradys , den aerdkloot door geacht
Om zyn kanneelboschaedje.

ANTONIDBS 1 , 51.

Men vindt dit eene enkele maal ook bij nieuwere
schrijvers , als b. v.:

Plekjens , voor het oog verscholen

,

Die ik om uw bloemtjens acht.

BEETS, Gei. 174 (a. 1840).

Doch met de hedendaagsche opvatting van het woord
is dit niet overeen te brengen , — zelfs niet bij per-

soonsverbeelding.

Afl. en Samenst. Achting; voorheen ook achte-

nis (hetzelfde als achting, HOOFT, N. H. 842, Hetir.

d. Gr. 159) en achtzaam (vanwaar nog onachtzaam);
Achtenswaard, -waardig; Hoogachten.

ACHTENDEEL , znw. onz., mv. -deelen;

verkl. -deeltje, mv. -tjes. Oorspronkelijk Achtedeel

,

uit het onde ranggetal Achte , waarvoor thans achtste

,

en Deel; met inschuiving der n, als in het oude
achtende voor achtede

,
goth. ahtuda. De verhouding

van achtentleel tot het samengetrokkene achtel ( zie

ald.) is volkomen dezelfde als die van vierendeel (d. i.

cierdedeel, vierdendeel) tot viertel.

Achtendeel is de benaming van onderscheidene vroe-

gere en latere maten , het achtste gedeelte bevattende

van eene andere maat, die als eenheid beschouwd
wordt ; de helft van een vierendeel of viertel. Verg.
Achteling. || Een achtendeel bier, '/, ton. Een
achtendeel boter, l

jz vat; enz. Het last te Breda hield

35 viertels ; het viertel 2 achtendeelen ; het achten-

deel 8 maten. Te Dordrecht hield het last 24 zakken ; de

zak 4 achtendeelen
; het achtendeel 16 maten. — Verg.

v. swinden, Holl. Koornmaten, bl. 58, 78, enz.

ACHTENDERTIGER, znw. m.,mv. -der-

tigers. Van het telw. Acht en dertig, door aanhech-

ting van het achterv. -er (zie ald.).

1) Een man van 38 jaren. || Hij is een achtender-

tiger ; zij telt nog geen twintig.

2) Iemand of iets van het jaar 38, met verzwij-

ging van het eeuwgetal.

a) Een man, in het jaar 38 geboren. || Hij is een

achtendertiger, dus uit den tijd van Willem I.

b) Wijn, in het jaar 38 van deze of de vorige

eeuw gewonnen. || Dit is nog achtendertiger.

Aainii. Alle soortgelijke znw. op -er, van de sa-

mengestelde telw. tot 99 afgeleid, als achtentwintiger,

•veertiger, -vijftiger, -zestiger, -zeventiger, -tachtiger

en -negentiger, of tweeëndertiger , drieëntwintiger

,

vijfenzestiger enz., worden op gelijke wijze gebruikt.

Achtendertiger , als het eerste in alphabetische volg-

orde , strekke dus tot voorbeeld ; bij de overige is het

voldoende hierheen te verwijzen.

ACHTENNEGENTIGER. Zie ACHTEN-
DERTIGER.

ACHTENSWAARD, ACHTENS-
WAARDIG. Zie ACHTINGSWAARDIG.
ACHTENTACHTIGER. Zie Achtender-

tiger.

ACHTENTWINTIG, znw. m., mv. -twin-

tigen. Het telw. Acht en twintig, als znw. genomen.
Voormalig, in 1601 voor het eerst gemunt, in 1846
buiten omloop gesteld, zilveren muntstuk ter waarde

van 2S stuivers of een goudgulden; ook Zilveren

florijn of Zilveren gulden , in de volkstaal ook wel

Klapmuts genoemd (zie ald.). || Behelst een zak du-

caaten niet grooter kracht en rykdom, als een even

groote zak gevuld met achtentwintigen? v. effen,
Speet. 1, 127- Daar heb je nu ... een gulden, een

acht-en-twintig , een pietje, drie zest'halven, enz.,

K. Zeo. 1 , 82. Z . . . paste zijn aandeel met zeeuwen

en acht-en-twintigen af, 1 , 148.

ACHTENTWINTIGER, -VEERTI-
GER, -VIJFTIGER, -ZESTIGER,
-ZEVENTIGER. Zie Achtendertiger.
ACHTER, voorz. en bijw. Onl. aftir, after

(Ps. 57, 5; 62, 9; Gl. Lips. in Ps. 81, 13;

118, 8), in samenst. aftri (aflrithinsan , Ps. 70,

13; Gl. Lips. in Ps. 37', 21); mnl. after en achter;

goth. aftaró , aftra ( schulze 3); ohd. aftar (graff
1, 185); mhd. after (ben. 1, 11); nhd. after; ags.

after (ettm. 39); eng. after; osaks. aftar, after

(schmeller 4); ofri. efter (richth. 698); onrd.

aft, apl, aptr, epl, epiir (jonsson 23 en 112);

zw. ater , efter, deensch atter , efter. — Achter,

after is afgeleid van het bijw. af, mnl. ave, af,

goth. af, hd. ab , hetwelk verwijdering en scheiding

uitdrukt. De lettergreep -ter, goth. -taró en -tra,
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voor -tara, is het achtervoegsel, dat skr. -/ara, gr.

-crgoi; luidt, en regelmatig ter vorming van den ver-

grootenden trap gebezigd wordt (bopp, Vergl. Gramm.

j 291). De afleiding verklaart de beteekenis: wat ach-

ter is , is verder verwijderd dan hetgeen voor is. De
keellettcr ch is uit de lipletter ƒ of v ontstaan

.

I. AU voorzetsel.

('onstr. Achter regeerde vroeger in eenige nu ver-

ouderde uitdrukkingen, als achter lande, — velde

enz. den 3den nv.; thans staan de zelfst. nw. en vnw.,

die het als voorzetsel beheerscht , en waarvóór het

steeds geplaatst wordt, uitsluitend in den 4d,Jn nv.

Achter het huis, — den muur, — eene kast, —
de sterke wallen; Achter hem, — dengene enz.

Aanoi. Wanneer achter de bijw. van plaats,

er, hier, daar, waar, ergens, nergens en overal

vergezelt , dan is het zelf insgelijks een bijw., en komt

als zoodanig achter deze woorden te staan : er achter,

ergens achter, overalachter enz. Dergelijke uitdrukkin-

gen hebben de waarde van een voorzetsel met een

zelfst. nw. of vnw.; b. v. Hel bed stond zoo dicht

aan den wand, dat men er niet achter kon komen,

d. i. achter het bed. Woorden, waarachter bedrog

school, d. i. achter de woorden. De bijw. er, hier,

daar enz. verkrijgen hier syntactisch de waarde van

zelfst. nw. en vnw., het bijw. achter die van het voorz.

achter. Daarom is alles wat aangaande de beteekenis

van het voorz. geldt , ook toepasselijk op het bijw. in

alle dergelijke uitdrukkingen; alleen de volgorde der

woorden verschilt. Wanneer achter onmiddellijk op

hier, daar en waar volgt, wordt het met deze woor-

den aaneen geschreven: hierachter , daarachter , waar-

achter. Komen er andere woorden tusschenbeide , dan

k:in de aanhechting natuurlijk niet plaats hebben

:

Hier verborg hij zich achter. Daar zat de kat

achter. Bij de overige woorden wil het gebruik de

aanhechting in geen geval: Wat ligt er achter? Er-

gens achter , overal achter.

1) Achter wordt thans, als voorzetsel, uitsluitend

van verhoudingen in de ruimte gebezigd. Het is het

tegengestelde van voor, en beteekent die plaatselijke

betrekking van een voorwerp ten opzichte van een

ander, waardoor het zich bevindt aan de zijde, welke

tegen de voorzijde overstaat , bij alle voorwerpen , aan

welke nieu een voor- en een achterkant onderscheidt.

B. v. Achter het huis, — 'den muur, — de koets,—
de schuit, — de kachel, — het kabinet, — den

man , — het paard, enz.

Die voorwerpen echter, welke aan alle kanteu toe-

gankelijk eu aan alle zijden gelijk zijn, b. v. een

boom, eene zuil, eene tafel in het midden van een

vertrek, hebben geeue bepaalde voor- of achterzijde.

Alsdan komt bij het gebruik van achter nog een

derde voorwerp in aanmerking, meestal een persoon,

door wiens plaats in de ruimte de voor- eu achterzijde

tijdelijk bepaald worden: de zyde, die naar hem is

toegekeerd , is dan de voor-, de afgewende de achter-

kant. In dit geval geeft achter dus eigenlijk te ken-

nen, dat zeker voorwerp van den persoon gescheiden

is door een tweede, dat zich tusschenin bevindt,

b. v. Ik zag hem niet , want hij stond achter eenen

boom. Ik bemerkte den dief, ofschoon hij zich ach-

ter eene hang zocht te verbergen. Neemt men in aan-

merking, dat het voorwerp, dat achter is, verder

van den persoon is verwijderd dan het tusschenin

zijnde, dat hier dus inderdaad eene vergelijking plaats

heeft , dan ziet men , dat achter in het hier bedoelde

geval in zijne oorspronkelijke comparatieve beteekenis

voorkomt. Doch ook de eerste, absolute opvatting is

slechts eene toepassing van hetzelfde begrip. De voor-

zijde van personen en voorwerpen is die, tegenover

welke men zich doorgaans plaatst, wanneer men met
hen spreekt en handelt, ze behandelt en gebruikt, of

die, aan welke men ze nadert: de voorkant is dus de

dichtst bij zijnde, de achterkant de meer verwijderde.

Achter drukt derhalve eene zuiver plaatselijke be-

trekking uit: het zich bevinden aan de werkelijke of

betrekkelijke achterzijde van een voorwerp bij de ww.,
die een zijn of eene beweging in de ruimte te kennen

geven , als wonen , staan , zitten , liggen , gaan , ho-
pen , vallen, rollen, verbergen, verstoppen, enz.

|| Hij woont achter het stadhuis. De tuin ligt achter

de kerk. De knecht reed achter zijnen heer. Het pa-

pier was achter den lessenaar gevallen. Zij reden

achter elkander (verschillend van achterelkander: zie

beneden). — En siet niet achter u om, Gen. 19, 17.

Sy legerden hen . . . achter den heuvel , Richt. 7 , 1

.

David ging achter de bare, 2 Ham. 3, 31. Achter

de geopende deur, Wildsch. 6, 7. Ik hoorde . . . dat

mijne vrouw en haare kamenier de deur intraden eu

ze achter zig slooten, 5, 37. Ik . . . plaatste my ag-

ter haaren stoel, Leev. 3, 152. Myn broer . . . zat

agter my iu de bank, 4, 126. Als of iemand achter

mij stond eu mij influisterde: enz., geel, Ond. eti

Phant. 170. (Hij) zette op zekeren dag een punctum
achter zijn arbeid, 29. Zijne voordeur achter zich

toetrekken, kneppelh. 2, 37. Daar staan de uom-
mtrs, met de prijzen er achter, K. Zev. 5, 196.
— Ook figuurlijk, in toepassing op onstoffelijke za-

keu. || Hij trachtte zijne bedoeling te verbergen ach-

ter schoone beloften. — Achter een ophef van groote

woorden
(
werden ) ellende enz. ten top gevoerd , v

.

lennep, Gesch. 11, 188.
— De betrekking, door achter uitgedrukt, wordt

door bijw., als dicht, ver, schuins, rechts, links,

uader bepaald. || Ik hoorde dicht achter mij eene ont-

ploffing. Hij woont schuins achter de waag. Links

achter de kerk.

— Ook wordt achter in dezelfde beteekenis gebe-

zigd om plaatsbepalingen te vormen , die buiten ver-

band met eenig werkwoord staan. || De banken ach-

ter den preekstoel. De tuin achter het huis. De muur
achter de kast. De kast achter de trap. — Dat

slechte huis achter mij in desteeg, kneppelh. 1, 228.
— Schijnbaar wordt achter in sommige gevallen

ook bij tijdsbepalingen gebruikt, t. w. wanneer men
den tijd vergelijkt met een weg , dien men aflegt , en

waarvan men dus eeu gedeelte achter den rug heeft.

|| In het tijdvak, dat achter ons ligt, K. Zev.

3, 175.

— Achter, met zijne beheersching, wordt ook ge-

volgd door de bijw. om of heen , om aan te duiden

dat eene beweging, waardoor men aan de audere

zijde van een voorwerp zoekt te komen , langs deu

achterkant van dat voorwerp geschiedt. || Zij redeu

achter het bosch om. De vijand trok achter den berg

om. — Hy poogde agter my heen weg te sluipen,

Leev. 1 , 282.
— Achter iemand om , achter zijn rug , zóó dat

hij het niet bemerkt. || Hij zag dat Madeline ver-

bleekte , en Karoline gaf hem achter haar om een

wenk, K. Zev. 5, 201.

2 ) In bijzondere spreekwijzen.

— Achter iets zitten , liggen , schuilen , steken

(van zaken), achter iets anders verborgen zijn, zoo-

dat zij niet in het oog vallen. || Daar zit iets achter,

t. w. een verborgen zin, eene verborgene bedoeling.

Daar zit meer achter. Wat of daarachter schuilt
''

Daar schuilt een diepe zin achter. — Ik denk, dat er

meer agter schuilt' Leev. 1, 347. Dat doet mij . . .

eenigszins vermoeden wat er achter zit , K. Zev. 4

,

87. Daar stak wat achter; maar wat kou dat we-

zen? - Nu' zij zon het weten uit te vorschen , 4,
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33. Of er uuk iets achter school , dat niet i'ichtig

was, 4, 324. Er zat achter dit alles een raadsel, dat

zij niet begreep, 4, 152. Daar zy van alle eenvou-

dige zaken zei, dat er meer achter zat, beets, Cam.
Obsc. C2. Dat er achter dien hoestbui meer zat, 66.

— Achter iets zitten (van personen), zich achter

iets verscholen houden, zoodat men niet wordt opge-

merkt, maar in 't geheim zijne werking of zijn in-

vloed doet geldeu (op de wijze van een kunstenaar,

die zich achter een scherm verschuilt en onopgemerkt

het poppenspel in beweging brengt). || Dat is uw
werk niet! daar heeft vast een ander achter gezeten.

Wie of daar achter mag zitten? wie mag er de ge-

heime oorzaak van zijn? Daar zitten de Engelschen

weer achter, daar werkt een geheime Engelsehe in-

vloed. — Ik ben zeker, dat Galjart er achter zit!

K. Zev. 4, 151.

— Achter iets zitten (van persouen), in andere

opvatting. Verg. Zitten (iemand achter de vodden
zitten) en Achternazitten. Iets van achteren vol-

gen, achternagaan , t. w. om het voort te drijven,

sneller te doen voortgaan; overdrachtelijk voor Zich

moeite geven om iets te bevorderen, er werk van

maken. Ook versterkt door de toevoeging van heen.

|| Ge moet er eens ferm achter zitten (of achterheen

zitten ) , de zaak met kracht aan den gang brengen.

Het is best gegaan , maar ik heb er ook duchtig ach-

ter ( achterheen ) gezeten. — Als er de regte baas maar
eens agter zat! (de rechtepersoon er werk van maakte) ,

Leev. 7, 149.

— Achter iets komen, iets ontdekken, te weten

komen, of leeren. || Ik zal er wel achter komen, zal

de zaak ook van hare verborgene achterzijde te zien

krijgen. Hij begint er nu achter te komen, begint

hel te leeren. — Komt Mama agter de klugt . . . ,

dan ziet het er beuaauwd uit, Leev. 1, 370. Wat
nu, indien deze dames er later achter komen en het

gebeurde averechts opnemen? A". Zev. 1, 169. „Maar
wat dan toch ?" vroeg de arts , meer en meer begee-

rig achter het geheim te komen , 2 , 10. De wijze

hoe hij achter de zaak gekomen was, 5, 180. Wat
het meisje wil, . . daar heb ik nog niet achter kun-

nen komen, 5, 149. Hy is er achter gekomen dat

ik het had, beets, Cam. Obsc. 55.
— Achter iets zijn, het weten, goed kennen of

kannen. || Zij is niet achter het geheim, zij weet het

niet. Hij is er niet achter, kent of verslaat het niet

goed. — Ik geloof dat ik nu al genoegzaam achter

't karacter van Isabella ben, v. effen, Speet. 1,

119. Zy heeft er my geen enkel woord van gezegd;

evenwel ben ik overal agter (weet alles), Blank. 1,
234. Hoe? daar ben ik nog niet agter, Leev. 2, 21.

Ik ben er niet agter, om het met gratie te doen,

Burg. 645. Omdat wij er met regt achter zijn, hoe

we eigenlijk leven moeten, fokke , Verz. W.1, 20.

, 'k Ben voor de waarheid!" Goede man, 'k geloof het graag
;

Maar zyt ge er achter ? dat's de vraag

!

de oénestet, Lecked. 49.

— Achter wordt nog in verschillende spreekwijzen

aangetroffen , die elders verklaard behooren te wor-
den , als: Achter slot, Achter tafel, zie Slot, Ta-
fel. — Achter de bank, Achter de grendels, Ach-
ter de hand, Achter de knoopen, Achter den lesse-

naar , Achter den rug, Achter de tralies, zie Bank,
Grendel, Hand, Knoop, Lessenaar, Rug, Tra-
lie. — Achter het net visschen, Iets achter zijn ooren

knoopen, Iemand achter de deur zetten , Iemand ach-

ter de vodden (of achter de lappen) zitten, Depaar-
den achter den wagen spannen, zie Net, Oor,
Deur, Vod, Lap, Paard; enz.

3) Aan achter, gevolgd door een zelfst. mv. of

vnw., wordt het voorz. tot of van voorgevoegd , om

i aan te duiden, dat de plaats achter het genoemde

voorwerp het eindpunt of uitgangspunt is der bewe-

i ging, handeling of werking, in het ww. uitgedrukt.

;

Achter maakt alsdan, met het zuw. of vnw. samen-

! genomen , de beheerschiug van tot of van uit. Verg.

het gezegde over tot aan, bij Aan, j 9. || Treckt om
tot achter hen, 2 Sam. 5, 23. Hij kreeg een kleur tot

achter de ooren, K. Zev. 3, 134. lek heb u genomen
van de schaepskoye, van achter de schapen, 2 Ham.

7, 8. Keeret van achter hem af, 11, 15. Als het spel

zou aangaan , kwam Pythia . . . van achter eeue gor-

dijn te voorschijn, fokke, Verz. W. 4, 143. Is het

vreemd, dat . . . waar hij voorbij rijdt, alle winkeldoch-

ters van achter de toonbank opschieten ? K. Zev. 1 , 15.

Terwijl in de verte, van aehter de wolkgordijiu-n.

Van tijd tot tijd de blixem begint te verschijnen.

Schoohn. 154.

4) Voorheen werd achter ook, als voorz. vautijd,

evenals eng. after ,
gebezigd in den zin van na, als:

achter dien dag, na dien dag. Verg. Mul. IVdb. 1,

20. || l)ie en sal achter dien daghe nummermeer in

Veluwen weder mogen kommen, Lantr. v. lel. ('.

3, a. 1. Achter heden mi niemant meer sieu sal, V.

giiistele, Terent. Andr. 25. Het eeue gezin . . . voudt

men t' zoek achter 't ander, hooft, A'. H. 202. Achter

de doot of het afscheiden des Super-intendeuts , LE

long, Oorspr. d. Ned. Kerk, 18.

Ook hier laat de oorspronkelijke beteekenis van be-

trekkelijke verwijdering zich gelden. Wat achter oi na

iets anders geschiedt, is, van te voren beschouwd , ver-

der af dan Tiet voorgaande of eerder komende.

Thans is achter, als voorzetsel van tijd, geheel

buiten gebruik; alleen leeft die opvatting nog in de

bijw. achtereen en achterelkander; doch daar vloeien

de beide beteekenissen nagenoeg ineen.

5 ) Eeue merkwaardige opvatting van achter was

innl. zeer gewoon, doch is sedert in onbruik geraakt:

zóó echter, dat zij in de 17 d0 eeuw nog in eeuige

geijkte spreekwijzen voortleefde, en zelfs tot op onzen

tijd in eene enkele uitdrukking (
achterwege ) een flauw

spoor heeft nagelateu. Achter werd namelijk, als voor-

zetsel van plaats, en wel met den 3deI' uv., gebezigd

om aan te duiden, dat iets of zich binnen zekere

ruimte beweegt, zonder dat de richting in aaiiiner-

king komt, of overal binuen die ruimte verspreid is.

Achter lande, door het land heen, of overal in het

land; achter velde, over het veld; achter woude

,

door het bosch heen; adder huse , door het huis

heen; achter scepe, door of rondom in het schip:

meest beantwoordende aan ons over— heen of door—
heen. Zie JInl. If'db. 1 , 19. Deze eigenaardige op-

vatting, die ook ohd. en mhd. bekend was (graff

1, 187, BEN. 1, 11), laat zich op natuurlijke wijze

verklaren. Uit de beteekenis van achter of na ont-

sproot geleidelijk die van volgens, naar, overeenkom-

stig met, lat. secundum, die goth. afar, ohd. aflar

veitoonen (beide insgelijks met den datief), die nog

in eng. after gewoon is, en ook reeds aan onl. aftir

eigen was (Ps. 57, 5; Gl. Lips. in Ps. 81, 13;

118, 8). Zoo b. v. „Wat Godt ons voren doet,

moet achter zijn gedaen ," wat God ons voordoet

,

moet door ons nagevolgd worden, Janssen, Christ.

ferm. 135. Dit begrip, op eene ruimte toegepast,

leidt tot de voorstelling eener beweging, die volgens

of naar den aard dier ruimte geschiedt, die overeen-

komstig is met hare grenzen en de richting door haar

aangewezen; zoodat hij die zich beweegt niet zelf zijne

richting kiest, maar ze als eeue gegevene volgt. Ach-

ter lande is dus: naar de gelegenheid des lands, d. i.

door het land heen; achter velde, naar het be-

loop des velds, d. i. over het veld heen; achter stra-

ten , in de richting door den loop der straat bepaald

,
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met de straat mede; achter woude , achter huse

,

achter scepe, met zoodanig beloop als de ruimte en

gelegenheid van woud , huis of schip medebrengen.

In het Mnl. kon elk znw., eeue ruimte uitdrtik-

kende, op die wijze met achter vereenigd worden.

Later echter , toen die beteekeuis in onbruik geraakte,

bleven alleen bepaalde spreekwijzen, als herinneringen

uit de oudheid, in zwang, De 10de en 17 de eeuw

keuden nog slechts Achter duin , in de duinen , Achter

huis, door of in huis, en vooral de beide gewone

uitdrukkingen Achter straten of Achter straet , over

of langs de straat , en Achter lande of Achter land

,

door het land heen. In de gewestelijke volksspraak

zijn die beide nog hier en daar bekend; doch in de >

schrijftaal is alleen Achterwege overgebleven, ofschoon
j

iu een reeds vroeg gewijzigden zin , die echter alleen
)

uit de oude opvatting te verklaren is : zie ald.

In hol , en achter duin , in ruighte , en onder hagel].

vohdel 5, 688.

Een man in sijn bedrijf, ten man in sijn gelaet,

Geen pluyser achter huys, geen proncker achter straet.

CAT3 1, 380.

't Geduerigh drillen achter straet

En voegt doch geensins onsen staet. 1 , -251.

Gy die hier sonder werck gaet dolen achter straten.

1, 040.

Bordeelliêkens hoort men achter straten singen.

A. BIJNS 3, 175.

Wat is dat voor een quant, Robijn, die soo komt praten

By u wijf, en soo veel met liaer gaet achter straten?

V. BEACMONT 85.

Mi-t ros, karos en koets te drillen achter straet.

DE DECKER 1 , 197.

Sy moet van nn voortaen vertrecken uyt de salen

Van dit geweldigh hof, en achter lande dwalen.
CATS 1 , -230.

Gy moest benevens ons gaen dooien achter landt.

2, 14.1.

Want die wil reysen achter lant,

Die hebbe niunte by der hant. I, 552.

Om dt- kramen niet te slachten, die achter landt loopen.

VIS5CHER , Brahb. 174.

^ie) als een banneling, noch achter lant most dwaelen.
vondel 11 , 400.

Uaar d' uitgebrande boer moet dooien achter 't lant.

SCHERMER 99.

Verg. verder hooft, i\
T
. ff. 184 (achter straafe);

ue decker 2, 390 (achter straet); v. ghistele,
Terenf. Andr. 25, HOOFT, JV. ff. 174, v. baerle
81, '/.. Nacht. 1, 39 (achter lande); bredero,
Luc. 59, UE DECKER 2, 344 (achter land); enz.

— Ook latereu gebruikten die uitdrukking nog
wel, ofschoon reeds verouderd. || In zyne jeugd, als

kamerspeler, agter land reizende, wagen. Vad. Wist.

5, 151. Achter het land zwervende, fokke, Ver:. IV.

11 , 13. Achter het land dolen, LOOSJES, Suism. 4, 98.

Men bant, berooft, schudt me uit. Daar dool ik achter lande.

BILD. 12, 371.

(als gy)... vluchtende achter land, op Gods geleide zwerft.

3, 382.

II. Als bijwoord.

1 ) Achter als bijw., d. i. zonder zelfst. nw. of

vnv?. dat er door beheersebt wordt, onderscheidt zich

van het voorz. ook daarin, dat het nog heden in

sommige gevallen , inzonderheid in samenstellingen , op
den lijd ziet, en dan nagenoeg de beteekenis heeft

van na. Wanneer het geheel op zich zelf staat, beeft

het de bepaalde beteekeuis van

:

a) Aan dr achterzijde , t. w. van iets dat genoemd
of als bekend ondersteld wordt; iu welken zin echter
van achteren (evenals van voren) meer gewoon is.

Achter wordt zelden aldns gebezigd dan in tegenstel-

ling van voor. || Die tuin is achter breeder dan voor.

Ligt het voor of achter ? — Achter , zoowel als voor

,

wisselt het tooneel af, geel, Ond. en Phant. 46.
— Noar achter, uaar de achterzijde, achterwaarts,

achteruit. Weinig in gebruik; men zegt veelal naar
achteren. || Zou ik de dames wel mogen verzoekeu

een weinig meer naar achter te willen gaan? k.nlp-

pelh. 4, 74.

b) Achter in het huis, hetzij in eene achterkamer,

op de binnenplaats, of in de keuken, die doorgaans

een der achterste vertrekken is.
|

Wij zitten heden
achter , de voorkamer wordt schoongemaakt. Is de

knecht achter? De vrouw des huizes was achter. Er
is gescheld: ik zal wel opendoen, blijf gij maar ach-

ter ( van achter blijven , niet van achterblijven ). Is

er achter vuur aan? Hij woont achter, bewoont eene

achterkamer. — Bij 't luisteren naar het gesprek

,

dat nu achter plaats had, K. Zev. 3, 327. Terwijl

Trui nog achter was, 3, 328.
— Van achter, Naar achter, van of naar het

achtergedeelte van het huis. || Hij kwam juist van
achter. — Nigt zou dan naar voor, dau naar agter,

dan boven, dan beneden zyn moeten, Leev. 2, 125.

Madame . . . liep de gang in en verzocht den bezoe-

ker haar naar achter te volgen, K. Zev. 3, 208.
— Als scheepsterm dient achter als plaatsaandui-

ding van alles, wat zich achter den grooten mast be-

vindt, iu tegenstelling van wat daarvóór is.

— Syn. Van en Naar achter, Van en Naar
achteren. — De beide laatste zijn algemeen en op

elk voorwerp toepasselijk : van achteren is van of aan

de achterzijde van iets; naar achteren, naar de ach-

terzijde, achterwaarts. Vroeger werden van achter en

naar achter ook in dezen zelfden zin gebezigd ; het

laatste wordt ook nu uog wel gezegd (zie a). Ge-
woonlijk echter beteekenen deze beide nu bepaaldelijk :

van of naar het achtergedeelte vau huis of schip.

c) Van uurwerken gezegd, geeft achter te kennen,

dat zij bij den (tcerkelijken) tijd ten achteren zijn,

een vroeger tijdstip aanwijzen, dan zij behoorden. || Uw
horloge is achter. De klok is tien minuten achter. I te

pendide is bij de stadsklok een kwartier achter.

d) Met voorvoeging van ten, komt achter voor in

de zegswijze:

— Ten achter zijn, zich bevinden op een punt,

dat gelegen is achter het punt, waar men behoorde

te zijn, of waar anderen zich bevinden, bij wie men
dus achterstaat. — Ten achter raken, in achterstand

komen. — Doch ook in dezen zin is ten achteren

meer gewoon, [j Hij is mooi ten achter met zijne be-

talingen. Als de jongen niet beter leert, zal hij spoe-

dig ten achter raken. Bij zijn tijd ten achter zijn , mei
op de hoogte staan. — Oude luidjes, die twee ge-

slachten ten achter zijn, kneppelh. 1, 193.

2 ) Meestal echter staat achter niet alleen , maai-

bij eene andere plaatsbepaling, uit een voorz. (in, op,

aan, tegen) met zijne beheersching bestaande. Alsdan

dient achter om de plaats , waar een voorwerp zich

bevindt, en die door het voorz. reeds aangeduid wordt

,

nader te bepalen , en geeft het te kennen , dat het be-

doelde voorwerp zich aan de achterzijde van iets

anders bevindt : Achter in huis , — in den tuin ,— in den kelder, — in het schip, — in de kast

;

Achter op den zolder, — op het dak, — op het

schip, — op het rijtuig; Achter aan den wagen,
— aan het schip ; Achter tegen den schoorsteen

,

— tegen den mast, enz.
|J
Zy zeeg agter tegeu haaren

stoel, Leev. 8, 293. Achter op de koets te staan,

kneppeui. 2, 9S.

— tamii. Wanneer de bepaling, door het voorz.

beheerscht, wordt verzwegen en uit den ziu opgemaakt
moet worden , dan smelt achter samen met het voorz.,
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Jat dan bijw. wordt: achterin, achterop. ||
Zoek eens

in die kast, het moet achterin liggen . De knecht stond

achterop, d. i. achter op de koets.

III. In samenstellingen.

Achter helpt een aantal samenstellingen vormen.

In enkele daarvan heeft het de waarde van een voorz.,

in de overige die van een bijw. Rekent men de ver-

bindingen hier-, daar- en waarachter, die geene

eigenlijke samenstellingen zijn , niet mede , dan komt

achter in alle als eerste lid voor.

I) Als voorzetsel.

Achter heeft de waarde van een voorz. in de bijw.

van voortduring : achtereen en achterelkander, waarin

het de zelfst. vnw. een en elkander beheerscht Eveu-

zoo in de bijw. achterbaks en achterwege , waarin de

znw. bak (rug) en weg de beheerschiug van achter

uitmaken.

II) Als bijwoord.

Achter helpt als bijw. een groot — eigenlijk onbe-

paald — aantal znw., alsmede eenige ww. en bijw.

vormen. De bijvoegl. nw. echter, waarin het voor-

komt, zijn niet door voorvoeging van achter ont-

staan , maai- afgeleid van znw. met achter samen-

gesteld, als achterdochtig, achterlastig en achter-

stallig, van achterdocht , achterlaat en achterstal.

Achlerkousig (zie ald.) onderstelt een znw. achterkous.

Achterwaartse!/ komt van hit bijw. achterwaarts.

De verschillende betekenissen , die het bijw. achter

in de samenstellingen aanneemt , zijn , evenals wanneer

het op zich zelf staat, wijzigingen van de begrippen,

die aan het voorzetsel verbonden zijn.

1 ) De znw. met achter zijn naar gelang van het

laatste lid, dat zelf altijd een znw. is, in vier soor-

ten te onderscheiden: in benamingen (a) van stoffe-

lijke voorwerpen, (b) van personen, (c) van tijd-

ruimten, en (d) van werkingen.

a) In de benamingen van stoffelijke voorwerpen

geeft achter te kennen:

ie) dat het bedoelde voorwerp zich achter een of

meer gelijksoortige voorwerpen bevindt, daarvan het

achterste of een der achlerste is; als in achterbank,

-bout, -kamer, -poot, -rad, -wiel.

ft ) dat het zich aan den achterkant van een ander

voorwerp bevindt; als in achterdeur, -poort, -raam,

-gevel, -last, -steven, -hoede.

y ) dat het het achterste gedeelte van een ander

voorwerp uitmaakt; als in achterhoofd, -huis, -schip.

ö ) dat het bedoelde voorwerp verder af ligt , afge-

legen is; als in achterbuurt , -grond, -hoek, -straat.

— In het alleenstaande achterexcentriek ( zie ald.

)

heeft het de praegnante beteekenis van achteruitwerkend.

Over achterdeel , in den zin van nadeel ; zie ald.

4) In de benamingen van personen geeft achter

te kennen , dat een persoon achter een anderen ge-

plaatst is, als in achterman; of wel tot een meer

verwijderden graad van verwantschap behoort, als

achterkleinzoon , achterneef enz.

c) In de benamingen van tijdruimten: achtermid-

dag en achternoen, waartoe ook achterebbe moet ge-

rekend worden
,
geeft achter te verstaan , dat de be-

doelde tijd, steeds een deel eener grootere tijdruimte,

achter komt, d. i. later dan een voorgaand gedeelte.

d) In de abstracte benamingen van handelingen, ach-

terklap en achterkous(ig) , staat achter voor achter

iemands rug , d. i. in zijne afwezigheid , buiten hem om.

tiiiiin. De door achter aangeduide omstandig-

heden kunnen met het wezen der dingen in verband

staan , en er eene afzonderlijke soort van maken ;
of

wel voor de dingen , op zich zelve beschouwd , ge-

heel onverschillig zijn. Zoo heeft b. v. een achterpoot

v»n een paard of eene koe eene andere gedaante dan

een voorpoot, en is door zijn geheele samenstel eene

andere soort van voorwerp ; daarentegen verschilt een

achterklauw in niets wezenlijks van een voorklauw;

alleen is zijne plaatsing aau eeu achterpoot eene om-

standigheid, waarvan in de rede, ter onderscheiding,

partij te trekken is , b. v. : De achterklauwen ver-

zweren, de voorklauvjen zijn gezond. Zoo is het ach-

terhoofd van een mensch geheel iets anders dan zijn

voorhoofd • een achterwiel is grooter dan een voor-

wiel; achterklap eene bijzondere soort van klap of

geklap; daarentegen behoeft een achterraam, -venster

of -trap in niets wxnmwoorraam , -venster of -trap te

verschillen. Er zijn hier dus twee gevallen te onder-

scheiden: in het eene is achter soortmakeud , in het

andere slechts plaatsbepalend. Daar het gebruik van

het plaatsbepalende achter uit zijnen aard onbegrensd

is, en tallooze samenstellingen met dit achter moge-

lijk zijn , die slechts voor het oogenblik der rede moe-

ten dienen , maar niet als uitdrukkingen van blijvende

begrippen in de taal zijn of worden opgenomen , is

het even ondoenlijk als onnoodig , ze alle in het Wdb.

te vermelden. Wie van de achterpomp of den achter-

zolder hoort spreken, weet van zelf wat bedoeld

wordt; zoodanige woorden vereischen dus in den regel

geene verklaring.

2) De samengestelde ww. ontstaan door de voor-

voeging van achter voor een reeds op zich zelf be-

staand ww. Het wordt daarmede scheidbaar verbonden,

als in achterlaten , laat achter , heeft achtergelaten

,

achter te laten enz., behalve in achter/uilen en ach-

tervolgen. In achterklappen zou het scheidbaar we-

zen , doch dit woord is alleen gebruikelijk in die vor-

men en spraakwendingen, waarin achter met klappen,

volgens de regels, verbonden moet blijven.

Achter geeft in samengestelde ww. in het alge-

meen te kennen , dat de werking in de ruimte achter

iemand of iets geschiedt , of in den tijd achter of na

iets anders plaats heeft. In achtergaan en -loopen

heeft het de beide betekenissen. Daar die algemeene

begrippen in nagenoeg ieder ww. min of meer anders

gewijzigd zijn, zie men de afzonderlijke artikels:

Achterblijven, -denken, -gaan, -halen, -houden,

-klappen, -laten, -liggen, -loopen, -staan, -stelten,

-voegen en -volgen.

3) De bijw. van plaats, richting en tijd, waarin

achter als eerste lid voorkomt, zijn bijna alle gevormd

van voorz. als bijw. gebezigd; alleen in achteraf,

achterheen en achterwaarts zijn de laatste leden, af,

heen en waarts , echte bijw. In de bijw. van plaats

en richting heeft achter natuurlijk betrekking op de

ruimte, in het bijw. van tijd ziet het op den tijd.

Deze bijw. zijn:

a) van plaats: achteraan, -af, -in, -om en -op;

b ) van richting : achterheen , -over, -uil en -waarts

;

c) van tijd: achterna.

Afl. Achteren, achterlijk, achterste.

ACHTERAAN, bfjw. van plaats. Uit de bijw.

Achter en Aan. Eigenlijk de koppeling van de uit-

drukking achter aan (iels), welke plaats grijpt,

zoodra de beheersching van het voorz. aan verzwe-

gen wordt, en dit in een bijw. verandert; aan dient

dan ter nadere bepaling van achter. Het woord komt

b\j plant., kil. en de Staten-overzetters nog niet voor.

) Aan den achterkant, aan het achtereinde van

iets, t. w. van iets dat genoemd wordt, of wel uit

den zin of uit de omstandigheden moet opgemaakt

worden. || In de kast, achteraan. Achteraan in de

lade. De trein had achteraan eene tweede locomotief,

achter aan zich , achter aan den trein.

— Achteraan staat meestal als plaatsbepaling bij

ww., als zijn, blijven, liggen, staan, zitten, of

gaan, komen, loopen, hinken, huppelen, kruipen,
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rennen, sluipen, wandelen enz., om daarmede uit te

drukken het zich bevinden of zich bewegen in de

achterruimte van iets, of in de ruimte dicht achter

iets. Evenzoo bij w\v. als leggen, plaatsen, stellen,

zetten (d. i. doen liggen, doen staan), enz. || Ik

kon den spreker niet goed hooren ; ik zat achteraan

{aan de achterzijde van de zaal of van de andere

toehoorders). Ik bleef opzettelijk achteraan. Hij liep

achteraan , alsof hij er niet bij hoorde. Wij wandelden

op ons gemak achteraan i achter de anderen). Men
plaatste hem achteraan. Zet dit achteraan. — Men
ziet hem op concerten . . in de Gehoorzaal achter-

aan staan, ksefpelh 1, 72. Terwijl Hendt meer

bedaard achteraan kwam, K. Zev. 1, 206. Fluiste-

rend sloop de kritiek achteraan, kneppelh. 4, 68.

Dat hij dan vervolgens met het overige van het le-

ger .. achteraan zou volgen, fokke, B. R. 3, 111.

Wyl haar de Nimfen vergezellen
,

En brengen korven agteraan

,

Gevult met rype muskadellen.
3CH£RMBK 167.

— Wanneer het ww. eene beweging uitdrukt, en

de persoon, achter wien zij geschiedt, er bij genoemd
wordt, staat deze uitgedrukt in den 4den nv., zoodat

het onzijdige ww., met achteraan verbonden, als een

samengesteld bedrijvend ww. wordt opgevat. ||
Terwijl

moest hij hem al ... achteraan loopen , fokke
,

B R 1, 40.

Ken rent hem spoorslags achteraan.

wiselius, Meng. ö, 6rl.

— Soms wordt achteraan op deze wijze ook ver-

bonden met ww., die eene handeling — en wel be-

paaldelijk het geven van een geluid — uitdrukken

,

om aan te duiden , dat meu dat geluid maakt terwijl

men zich achter iemand voortbeweegt, dat men den

persoon er mede achtervolgt. Zoo staat b. v. (iemand)

achteraankeffen gelijk met keffend ac/iteraanloopen.

Doch in dezen zin is achterna meer gewoon. || De
getrouwe hond . . . kefte mede het gezelschap al sprin-

gende achteraan, FOKKE, B. R. 1, 41.

— Het ww., dat de beweging uitdrukt (gaan,
loopen, enz.), kan verzwegeu worden, wanneer het

uit den zin van zelf blijkt. |] Dei Zondags tweemaal

ter kerk: Vader eu Moeder, de kinderen vooruit, de

knegt agteraan, Leev. 3, 65. Hy is pas twintig

huizen ver, of Flip hem na ... Hy hoorde het

eerst niet. Flip al agteraan, 4, iü.

— Ook wordt achteraan als plaatsbepaling onmid-
dellijk, zonder betrekking tot eenig ww., bij het znw.
gevoegd, t. w. waar dit van het voorz. met (of
zonder) wordt voorafgegaan. [| Een schip met (zonder)

een bootje achteraan. Eene sjees met een los paard

achteraan.

— Om te kennen te geven , dat achteraan in de

strengste opvatting moet genomen worden , voegt men
er het bijw. geheel aan toe. || Ik zat geheel achter-

aan (op de allerachterste bank).— Spreekw. De hinkende bode ( of het hinkende
paard) komt achteraan. Zie bij HlNKEN.

Syn. Achteraan, achteraf, achterna. Zie Ach-
terna.
Aanm. In twee gevallen maken Achter eu Aan

natuurlijk geene samenstelling uit, en worden zij

daarom niet aaneen geschreven, t. w.:

a) Wanneer aan eene beheersching bij zich heeft

en dus voorzetsel blijft, als: Achter aan den trein,

achter aan het schip-, en derhalve ook bij de bijw.

hier , daar , er , ergens , nergens , als aan daarbij de

waarde van een voorz. behoudt : Daar achter aan ,

achter aan dat; Ken schip met een bootje er achter

aan, aan het schip: Bind het maar ergens achter

1.

aan
, aau het eeu of ander ; Bier achter aan , achter

aan dit voorwerp , verschillend van hier achteraan

,

als b. v. kom hier achteraan, kom hier bij mij,
die achteraan sta.

b ) Wanneer aan een deel is van een samengesteld

ww., als van aankomen, aanleggen enz. Achter aan-
komen, achter aanleggen. Zoo b. v. De diligence
komt niet vóór, maar achter aan. Leg liever achter
aan, daar is ruimte. „Mijne ziele kleeft tt achter
aen," Ps. 63, 9.

Samenst. In de bovenvermelde gevallen , waar
achteraan als bloote plaatsbepaling bij een kk. staat,

heeft geeue samenstelling plaats, maar blijft liet bijw.

van liet ww. gescheiden: Achteraan blijven , achteraan
slaan , achteraan sluipen , achteraan plaatsen , enz.

Wordt eeu ouzijdig ww. van beweging, met achteraan
verbonden, als bedrijvend opgevat en met den 4den

nv. gebruikt, dan vloeien de beide begrippen ineen,

en er ontstaat eeu samengesteld ww.: Achteraanloo-
pen, achteraanrennen, achteraankeffen enz. Dergelijke

samenstellingen echter, die in zich zelve volkomen
duidelijk zijn, en die men naar goedvinden kan ver-

meerderen (achteraanhollen, achleraanijlen , achter-

aanvliegen, achleraanblaffen enz.), behoeven geene
opzettelijke vermelding. Eene afzonderlijke behandeling

vereischeu alleen die meer eigenlijke samenstellingen

,

in welke het begrip van achteraan met dat van het

ww. zoodanig is ineengesmolten , dat de beteekenis

van dit laatste niet slechts bepaald , maar gewijzigd

wordt, en er dus eene nieuwe opvatting ontstaat, die

uit de bloote verecuiging der beide deelen niet onmid-
dellijk voortvloeit, t. w. Achteraanblijven, achteraan-
komen , achteraanstellen en achteraanzeden , verschil-

lend van achteraan blijven, komen, stellenen zeilen

ACHTERAANBLIJVEN, onz. st. ww
der 5de kl., met zijn: bleef achteraan, bleven ach-
teraan, is achteraangebleven. Koopeling vau de uit-

drukking achteraan blijven, in figuurlijke opvatting.

Alleen van personen. Altijd de achterste of een der

achtersten zijn , bij anderen achterstaan ; t. w. waar
eene soort van mededinging plaats heeft, eu aan ieder

naar gelang zijner verdienste of werkzaamheid een

rang wordt toegekend.
|| Zult ge dan nooit vooruit-

komen? wilt ge eeuwig achteraanblijven? Hij heeft

geen lust tot werken, en zal wel altoos achteraan-

blijven. Hoewel hij de oudste zijner klasse was, is hij

altijd achteraangebleven.

ACHTERAANKOMEN , onz. onreg. st.

ww. der 2d0 kl., met zijn: kwam achteraan , kwamen
achteraan, is achteraangekomen. Koppeling van de

uitdrukking achteraan komen, de laatste zijn derge-

nen die komen, in figuurlijke opvatting. Alleen van
personen. De laatste of een der laatsten zijn bij eene

handeling, waaraan meer dan één deelnemen; of wel

Zich opdoen om mede te handelen of te spreken,

wanneer de zaak reeds zoo goed als afgeloopen is.

|| Die voorsnijdt, komt bij den maaltijd doorgaans
achteraan (begint het laatst ie eten). Bij elke be-

raadslaging komt bij met zijne bedenkingen achter-

aan (spreekt het laatst). Hij komt bij de aanbeste-

dingen altoos achteraan, eu daardoor veelal te laat. —
Zou ik nu, ... die zo veele honderd jaaren . . . ach-

teraankom
, geen vryheid hebben , om ... te vraagen :

hoe hebt gy dit gemeend? Blank. 3, 108.
— De beteekenis van achteraankomen brengt mede

,

dat het dikwijls als een verwijt vau traagheid gebezigd

wordt. |j Die luiaard komt eeuwig achteraan. Eeu
flinke jongen moet vlugger wezen en niet altijd ach-

teraaukumeu.

Aaiiiu. Wanneer komen zijne eigenlijke beteekenis

vau beweging in de ruimte behoudt, wordt het even-

min met achteraan uls met andere bijw. (als vroeg,

21

KAK 1 8 .
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te vroeg, te laat enz.) tot een woord verbonden. Uus

ook niet in het spreekw., dat de hinkende bode achter-

aan komt , dat wel iu zijn geheel overdrachtelijk wordt

opgevat, doch waarin het komen van den bode een

eigenlijk komen is. Verg. het aangemerkte bij Ach-
teraan (Sameust.).

ACHTERAANSTELLEN , bedr. zw. ™„
met hebben : stelde achteraan , heeft achteraangesteld.

Uit Achteraan en Stellen. Andere , vooral vroeger ge-

bruikelijke , uitdrukking voor hetgeen thans gewoon-
lijk Achterstellen heet (zie ald.), d. i. doen achter-

staan , op den achtergrond plaatsen ; overdrachtelijk

genomen voor Min gunstig behandelen , verongelijken,

te kort doen.
|| Bij uiterste wilsbeschikking vreem-

den bcvoordeelen , en zijne eigene familie achteraan-

stellen. Zich toewijden aan de zaak des vaderlands,

en zijn eigen belang achteraanstelleu.

Afl. Achteraanstelling (zie Achterstelling).
ACHTERAANZEILEN, ouz. zw. ww.,

met hebben: zeilde achteraan, heeft achteraangezeild.

Uit Achteraan en Zeilen. Scheepsterm. Achterblijven
;

de schepen , waarbij men behoort , laten voorzeilen.

ACHTERADMIRAAL, znw. m., des -ad-

miraals, mv. -admiralen en -admiraals. Uit het bijw.

Achter en Admiraal. Voormalige benaming van den

Schout-bij-nacht. Verg. eng. rear-admiral. Aldus ge-

heeten omdat hij het bevel voerde over de achter-

hoede der vloot en dus achter den Admiraal voer,

die zich in den middeltocht bevond; de Vice-admiraal

was in de voorhoede. Thans staat de achterhoede ou-

der bevel van den Schout-bij-nacht. |j Drie esquadres

of hooftdeelen ; elk onder drie Hooftbevelhebbers , een

Admiraal, een Viceadmiraal , en een Achteradmiraal

of Schoiitbynacht, brandt, De Ruiter 471.

ACHTERAF , bijw. van plaats en van tijd , ook

uU znw. gebezigd. Uit de bijw. Achter en Af, die elk

op zich zelf verwijdering uitdrukken. Het woord komt bij

plant., kil. en de Stateu-overzetters nog niet voor.

1) Hij». — a) Van plaats. In een der achterste

gedeelten van zekere ruimte; op eene verwijderde plaats,

in een afgelegen hoek. Altijd als plaatsbepaling bij ww.,

als zijn, blijven, liggen, staan, wonen, zitten, enz.,

en meest met het bijdenkbeeld , dat het voorwerp

,

waarvan sprake is , ten gevolge zijner verwijderde plaats

niet in het oog valt. || Dat huis ligt daar al heel

achteraf. Ik kon deu spreker niet verstaan, ik stond

te ver achteraf. Ik hield mij wat achteraf, om niet

opgemerkt te worden. Gij woont hier heel lief, maar
wat achteraf.

b) Van tijd. Aan het einde van eene handeling of

gebeurtenis , na afloop daarvan
; met het bijdenkbeeld

,

dat het standpunt van beschouwing of beoordeeling

der zaak veranderd is, nu zij tot het verledene be-

hoort. Het tegenovergestelde van Vooraf, en hetzelfde

als Achterna en Van achteren, die echter meest ge-

bruikelijk zijn. || Gij hadt de zaak anders moeten aan-

pakken. Ja, dat laat zich achteraf gemakkelijk zeggen.

Syn. Achteraf, Achteraan, Achterna. Zie Ach-
terna.

2) Als znw., onz., mv. achteraffen.

a) In de veenderij , waar de uiterste zijkanten eener

afgebakende vervening, de stukken veen die het laatst

in bewerking komen , de Achterazen worden genoemd

,

in tegenstelling van de Vooraffen (zie bij Vooraf).
Verg. stemfoort, Veengr. 16 (en PI. 1, Fig. 2).

b) Afgezonderde plaats ter bevrediging van natuur-

lijke behoeften. || Is hier ook een achteraf?

Samenst. Achterafbrengen , achterafstadje („in

zoo'n klein — van Gelderland", pierson , Meriv. 1, 41).

ACHTERAFBRENGEN, bedr. onreg. zw.

ww., met nebben: bracht achteraf, heeft achteraf-

gebracht. Koppeling vau de uitdrukking achteraf

brengen, vau welk begrip het twee bijzondere opvat-

tingen uitdrukt.

1) Met eene zaak als object. Iets naar eene ver-

wijderde plaats brengen, waar het niet in 't oog valt;

uit den weg zetten , uit de voeten brengen , wegber-

gen , onverschillig waar ; van dingen gezegd , waaraan
men weinig waarde hecht. Eigenlijk een scheepsterm

,

maai' ook elders gebezigd. || Breng dat boeltje maar
achteraf. — Al die rommel . . . wordt van zijn plaats

genomen en achterafgebracht , zonder dat iemand het

merkt, K. Zev. 2, 110.

2) Met een persoon ais object. Iemand in verze-

kerde bewaring brengen, in de provoost of gevange-

nis zetten; vooral wauneer dit op staandeu voet ge-

schiedt. Gemeenzame uitdrukking. || De kapitein liet

den beschonken matroos achterafbrengen. De dief, op

heeter daad betrapt, werd terstond achterafgebracht.

ACHTERAPOSTEL, znw. vr., meest in

het mv. -apostelen of -apostels. Uit het bijw. Achter

en Apostel (zie ald., 2de art.). Scheepsterm. Bena-

ming der twee inhouteu , die — in schepen met rond

achterwerk — ter wederzijde van den achtersteven

zijn aangebracht. Aldus genoemd in tegenstelling van

de Apostelen aan den voorsteven.

ACHTERAS, znw. vr., mv. -assen. Uit het

bijw. Achter en As. De achterste — in enkele geval-

len tevens de dikste — as van een vierwielig voertuig.

ACHTERBAKS, bijw. van plaats en van

omstandigheid , om de absolute beteekenis zonder trapp.

v. vcrgel. Door aanhechting der adverbiale s gevormd

vau het voorz. Achter en het verouderde znw. bak,

d. i. rug, dat ook iu bakboord wordt aangetroffen en

iu ballast (baklast) verscholen ligt; ohd. bacho (qraff
3, 29); osaks. bac (schmeller 9); ags. base (ettm.

279); eng. back; ourd. bak (jonsson 41); deensch

bag; zw. bak; ofri. bek (richth. 622); nfri. bek,

in to bei, terug, achterwaarts, en oerbek , achter-

over. Achterbaks is dus zooveel als achterrugs , ach-

ter den rug, en stond als zoodanig voorheen tegen-

over het verouderde voorhoofds. Het woord was reeds

in 't Mnl. bekend (zie Mnl. Wdb. 1, 23). Thans

wordt het alleen in gemeenzaiuen stijl gebezigd.

1) Eigenlijk, als bijw. van plaats. Achter iemands

rug, aan zijne achterzijde, zoodat hij het niet zien kan.

Ei kijk, waar is mijn beker?
Wat doet die achter my 1

't Is dat gy achterbaks een teugjea nemen woudt.

Bi ld. 4, '11%.

En 't boertjen is , in de atmosfeer

Van Grobs pijp, andermaal — maar achterbaks— verschenen.

STARIMG 2, 10.

2) Bij uitbreiding, als bijw. van omstandigheid. In

iemands afwezigheid , buiten zijn weten , buiten hem
om. || Als iemant eenen anderen voorhoofis scheldet ofte

achterbax lastert, Stadr. v. Deventer, D. 4, Til. 1, a. 6.

Geweld is, achterbax den landheer af te haelen,

Dat weinigh stuyvertjens met niemands leed betaelen.

HUYGENS 1 , 349.

Thans is achterbaks inzonderheid in gebruik in de

uitdrukkingen

:

— Iets achterbaks houden, het verborgen hou-

den , terughouden , niet laten zien ; hetzij om het

arglistig aan de aandacht van een ander te ont-

trekken, hetzij om het voor later gebruik te be-

sparen. || In plaats van mij alles eerlijk ter hand te

stellen, had hij enkele stukkeu achterbaks gehouden.

Houd dit nog wat achterbaks, het kan later te pas

komen. — Ik hoop, dat gy uwen geest van zoete

medelydendheid ook voor my niet geheel zult agter-

baks houden, Leev. 3, 168.

— Zich achterbaks houden, zich schuilhouden,

zich niet vertoonen ; t. w. uit vrees of schaamte. || In
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plaats van zich op den roorg

zrjn plicht was, h--vft hij zich stilletje* achterb..-

houden.

»ri. Achterbakseh.

ACHTERBAKSCü, hu» ibeoluta

brteekems eondar trapp in het bijw. Ach-

terbaks niet het achten, -sch Slecht-, in .

inru stijl DO '

_-
1 .jk alle »au bjj

leen attributief in gebruik Achterbaks _••

achter i> iimu.1- ra^ , buiten ziju weten gedaan wor-

dende. || Keue achlerbaksche hrirfirÏMntin|j

komat, afspraak Achterbaksche knoeienjeu. II. I

U nooit de bedoeling . . . geweest , hem als 't ware

een vrubricf te geren, oin ecu achterb .1.

ponl. uu.- o- v eren, » LKlfMSP, Rum. 8, lli'J.

ACHTERBANK, mr. vr , dit. -banken.

I bijw. Achter en Bank. De achter

of meer banken. || He achterbank in een gestoelte

Up school zat hij altijd op de achterbank.

— Inzonderheid de achterste bank in een rgtuig.

|| Laat hem op de achterbank zitten.

ACHTERBEEN, nm mi., mv. -beenen.

l'it het bijw. Achter en Been. Hetzelfde lil het

meer gewone Achterpoot, doch alleen Tan pt

gezegd , t. w. als kunstterm in de rijschool en onder

liefhebbers Tan paarden. || Dat paard is m
zenen klaar, de achterbeenen zijn niet zuiver. Uw
schimmel gut kreupel aan het linker achterbeen.

lyi, X Ai HTtRPooT.

ACHTERBEL, «nw. vr , mv. -bellen. I it

het bijw. Achter en Bel. Bel of schel aan de achter-

deur van een huil. || De achttrbcl heeft van morgen
niet stilgestaan.

— Ook voor eene hel in eene achterkamer, in te-

geustelling van andere meer voor in hui-. !

'.•ld , ik geloof aan de achterbel.

ACHTERBENDE, DW. vr., mv. -benden.

t bij». Achter en Bende. Bij KIL. Achterbande.

Bende , die achter eenc andere optrekt. Andere , than-

. meer gebruikelijke, benaming voor het gewone
Achtrrho'de gje ald.

ACHTERBESLAG, znw. onz., mv. -besla-

gen fit het bijw. Achter en Beslag.

I i He beide hocfijzers onder de achterpooten van

een paard of muilezel. || Breng het paard naar den

boefsmid en laat het achterbe-dag vernieuwen.

! In bet zeewezen. IJzeren beslag aan den ach-

terkant der bovenslede van eene carronade (soort van

•dn nn - h .'

ACHTERBLIJVEN, oni tt »». der' 5d*

kl., met lijn: bleef achter, bleven achter, ü achter-

gebleven. Uit het bijw. Achter eu Blijven. .1

blijven, niet te verwarren met achter blijven, d. i.

achter in hui, 1 -telt in al zijne -

eigenlijke , hetzij figuurlijke — opvattingen p-

1

of zaken , die heen of vooruit zijn gegaan , of hande-

lingen , die vooraf hebben plaats gehad , zoodat achter

steeds zijne eigenlijke betcekenis van achter iemand
of ieti behoudt.

I ) Van personen.

1) Eigenlijk. — a) Blijven waar men ü, terwijl an-

deren heengaan. || Al wie achterblijven loude in eenige

plaetsen , daer hy als vreemdelingh verkeert , Btra 1 ,

4. Papa ging nog eens omwandelen . . . Mama bleef

agter , Leex . 824 I Iet afscheidnemen ... il een

hoogst onaangename en , zoowel voor ben die gaan
als voor hen die achterblijven, altijd pijnlijke zaak,

K. Zet 2.

Peel, f7 «Uten bleeft rnium, mumrend, achter.

ILD. 2, 381.

b) Tijdelijk blijven, vertoeven, terwijl anderen voor-

uitgaan. || lij bleef achter boven den iresetten tijt,

2 Sam. 20, J Achterblijvende na deu laal-t- n duet
r. /-. 4, is]

i itblijven, niet verschijnen waar and. ren ko-

men, t. w. omdat men n.i-,

terwijl _ der

int hy

sal gewissclick komen, liv en sal niet achterblijven,

llabak. .

anderen blijveu , t. w. op weg, andereu

niet bijhouden, achteraan komen. || Laten w

achterblijven, dan kannen we vrijer prei

— Inzonderheid , in het ki in soldaten

. die den troep, waarbij zij behooren , niet bij-

houden, Of VU le.'erafdfellligcll , dl.' !.IJ 11. t llOOl

ten achteren zijn. !

1 der menscheppen irai

mar,cli achtergebleven. Daar hy di komst

van drie legerkor| i n wilde, die uchterge-

i en gevaar liepen van door den vijand

te worden afgesneden, v. LEHNEP, Cesch. 11, 193.

2) Figuurlijk. — a) Blijven leven, terwijl anderen,

vooral bloedverwanten, huisgeuooten of vrienden , ster-

ven en als 't war.- dit leren of deze aard. verlaten

|| De weduwe bleef met drie kinderen achter. Wie
zal voor de achterblijvende betrekkingen zorgen?

In deze opvatting is het verl. deelw. als gemccnsl

znw. iu gebruik, meestal in het mv.

:

— De achtergeblevenen , de nagelaten betrekkingen

van een overledene. || Zijn dood is eeu zwar

voor de achtergeblevenen.

Vet mcdedoen aan eene handeling, die door

n geschiedt; zich aan ..schappelijk*

onttrekken, all 't mre anderen, die voorgaan, niet

volgen. || Bij zulk eene loffelijke zaak zult gij wel

niet achterblijven. De inschrijving was niet aL"

velen bleven achter (namen er geen deel aan).

Bij uitbreiding iu 't algemeen voor Verzuimen
,

nalaten nt- te doen , o jk waar niet bepaald gedacht

wordt aan andere personen, die handelen. De hande-

ling, die men verzuimt of nalaat , wordt uitgedrukt

door een abstract znw
, voorafgegaan door liet .

in of met, of door de onbep. wijs van een mr., met

liet voorz. te (of om te).

r.n iu. t dui 't ambt te taan, dit - rvuldtf,

I, achterblijven In de ware vriendschap»!

TIK KATE 3. 104.

— Vooral het ontkennende Niet achter-

blijven, niet verzuimen, niet nalaten iel

|| Ik mag . . . niet achterblijven met de . .

wigtige vraag: nu., QEOKn v. ik., Verich. 1'.

bleef niet achter, anderen en zich «eire mei -choone

vooruitzichten .. n
,

v. i.ismi', Oeich.

10, 86. Terwijl ook de gravcerkunst niet achterbleef om
de beeltenissen der heldin . .. te vereeuwigen ,

Hl , 98.

c) Achter anderen blijven, t. w. op .1

kennis en ontwikkeling; minder dan anderen vooruit-

gaan, voortdurend bij hen achterstaan. !>• pel

achter wien men aldus staat, wordt
jj

ach-

terstaan , d n. bij aangewezen. || Bij an-

achterblijveu. De knaap wil bij zijn makker

niet achterblijven. Ofschoon minder vlug van bevat-

Led hij toch zijn I
om bij de overige

leerlingen niet achter te blijven.

II Van zaken.

1) Van voorwerpen. — a; Blijven stoan of blijven

liggen, terwijl andere worden weggevoerd; achterge-

laten, niet medegenomen irorden. || 1

1

ij was in ver-

legenheid ; zijn koffer was achtergebleven. Pak zorg-

vuldig alles in , laat niets achterblijven. — Onsc vee

sal oock met ons gaen , daer en aal niet een klaeuw

achterblijven, t'xo'd. 10, 20 Deze brief . die,

teu gevolge van haar overhaast vertrek , onvoltooid

in een lade was achtergebleven, K. Zev. i, 1C9.
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b) Blijven bestaan, terwijl andere worden vernie-

tigd. In hoogeren stijl; in gewoon proza zegt men
overblijven.

Verniel haar! dat geen spoor van Lochlin achterbhjve!

BILD. 2 ,
'248.

2) Van werkingen, omstandigheden en dergelijke.

Niet geschieden, niet plaats hebben, achterwege blij-

ven, uitblijven; altijd met de onderstelling, dat er te

voren iets anders heeft plaats gehad. || Wat heb ik

ook veel aan gevoelens , als de betrachting agterblyft ?

Leen. 1 , 91. Dat d^ gevolgen daarvan niet lang kon-

den achterblijven, Wildsch. 2, 188. Ik zou gaarne . .

.

zien, dat . . . het huwelijk nog eenigen tijd achter-

bleef, loosjes, Lijnsl. 4, 74- Het achterblijven van

den adem , het ophouden van 't ademen , V. D. palm ,

Leerr. 8, 243. Zoo gij daaraan beantwoordt , de vrucht

en zegen zullen niet achterblijven , 9 , 269. Stoornis

en nadeel blijven niet achter, groen v. pr., Versch.

88. Het antwoord bleef wederom achter, er werd
niet geantwoord , v. lennep, Gesch. 10, 73. Niet

lang bleif de uitwerking van deze verklaring achter,

12, 29. Bleven alzoo de bijdragen van B. in 't ver-

volg geheel achter, geen geringe moeite kostte het,

die v. krijgen van G-, K. Zen. 1 , 233.

Afl. Achterblijver.

ACHTERBLIJVER, at. m., mv. -blij-

vers, zelden -blijveren ; vr. -blij/ster, mv. -blijfsters

en -blijfsteren. Van Achterblijven met het achterv.

-er. Iemand die achterblijft , in het algemeen ; doch

vooral in de volgende opvattingen:

1) Iemand die nog wat blijft terwijl auderen reeds

heengaan , die langer dan anderen ergens vertoeft. In

dezen zin echter is Xablijver meer gewoon. || Tot

nog toe was D. een wijl na aüoop van den disch blij-

ven zitten deeluemeu aan het gesprek , dat door enkele

achterblijvers ... gevoerd werd, K. Zev. 5, 78.

2) Iemand die later dan auderen ergens verschijnt,

die achteraan komt en auderen op zich laat wachten.

De meest gewone opvattiug. || Het besluit werd ein-

delijk gevormd , om , zonder zich aan de verdere ach-

terblijvers te storen, een aanvang met het raadplegen

te maken, v. llnnep, Rom. 9, 9. Zijn zij nu allen

bijeen , zijn ook de laatstcn aangekomen , zijn ook de

achterst,; achterblijvers binneu? kneppelh. 1, 177.

— Inzonderheid in het krijgswe/.en , van soldaten

gezegd , die het troepeugedeelte , waarbij zij behooren

,

op marsch niet bijhouden en daardoor ten achteren

raken. || Hij behoort altijd onder de achterblijvers.

Men maakte halt, om de achterblijvers op te wachten.

— Schertsend door beets ook op vogels toege-

past, die in de vlucht bij andere ten achteren blij-

ven. || Met de korte vleugels ruischende, vloog, vlak

vóór hem, een koppel hoenders op: achterblijvers, die

den trein niet hadden kunnen volgen , Cam. Obsc. 319.

3) Figuurlijk wordt achterblijver , in de gemeenzame

spreektaal, ook gezegd zoowel van boomen of plan-

ten, die minder welig dan andere groeien, als van

knapen , die zich naar lichaam of geest minder voor-

deelie of althans langzamer dan anderen ontwikke-

len. In dezen zin is ook het verkl. achterblijvertje,

mv. -Zjes, in gebruik. || Die boompjes hier zijn maar
achterblijvers, zij staan te veel op den wind. De jon-

gen is traag in het leereu ; wat moet er van zoo'n

achterblijvertje worden?

ACHTE8BOELIJN, znw. vr., alleen in

gebruik in het mv. -boelijns. Uit het bijw. Achter

en Boelijn (zie ald. ). Scheepsterm. Boelijn van een

der achterzeilen , t. w. van een zeil van den grooten

mast of van den bezaansmast ; lijn of touwr
, dienende

om het loeflijk van een vierkant achterzeil meer naar

den wind te halen als men bij den wind zeilt.

— Commando : Achterboelijns los ! bevel , bij het

halzen (vóór den wind omwenden ), om de boelijns

der achterzeilen los te maken, ten einde de achterraas

over de andere zijde aan te kunnen brassen. — Los
de achterboelijns ! bevel , bh' het bij den wind over

wenden , om de achterraas over de andere zijde aan

te brassen.

ACHTERBOOM , znw. m., mv. -boomen. Uit

Boom, in den zin van dikke stok of staaf , en het bijw.

Achter.

1) In 't algemeen, als onderscheidende benaming

(zie Achter, III, tl, 1, a, «)• Achterste boom;
de achterste van twee of meer gelijksoortige dikke hou-

ten stokken of ijzeren staven.

2) In de weverij. De waterpas geplaatste, om hare

a- beweegbare houten rol of cylinder in het achterge-

deelte van een weefgetouw, op welke zich de ketting

of schering bevindt; aldus genoemd in tegenstelling

van den Voor- of Borstboom , waarop onder het weven
gaandeweg het weefsel opgewonden wordt. Hetzelfde

als Kettingboom ; voor linnen of katoenen stoffen ook

Garenboom , voor zijden stoffen ook Zijdeboom gehee-

ten. Verg, hd. hinterbaum ; fr. ensouple de derrière,

eng. warpbeam.

ACHTERBOSCH , znw. onz., het mv. -bos-

sc/ien niet in gebruik. Het achterste gedeelte van een

bosch, t. w. dat het verst van den ingang verwij-

derd — en dus afgelegen — is. || Er komen geen

herten meer in 't achterbosch , sedert dat water ge-

dempt is , waar zij plachten te drinken , K. Zev. 1,312.

ACHTERBOUT , znw. m., mv. -bouten ; verkl.

houtje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en Bout.

Eigenlijk een der achterdijen of achterste bouten, van

een kalf, schaap, lam enz.; doch meestal bij uitbrei-

ding genomen voor een geheel achtervierendeel , d. i.

de eigenlijke achterbont met het daaraan zittende ge-

deelte. || Een achterbout van een schaap. Een heele

achterbout van een kalf.

ACHTERBREIN, znw. onz, zouder mv.,

als collectieve stofuaam. Uit het bijw. Achter en Brein

Voormalige beuaming van het gedeelte der hersenen

,

dat iu het achterste gedeelte van den schedel ligt

;

thans de kleine hersenen genoemd; lat. cerebellum.

|| De Herssenen werden verdeelt in Voor-breyn en

Achter- of Minder-breyn , v. beverw., Schat d.

Onges. 1 , 78. Gelijk ook de gedaante en welgesteld-

heid van het achterbrein zeer veel toebrengen aan den

welstand van het geheugen, fokke , Verz. W. 2, 66.

ACHTERBREUKBAND, znw. m., mv.

-banden. Uit Achter en Breukband (zie ald.). In de ar-

tillerie. Verdikking der metaalmassa in den vorm van een

band aan de buitenzijde van een stuk geschut, ter plaatse

waar het bodemstuk eindigt en het tappenstuk begint.

Aldus genoemd in tegenstelling van den Voorbreuk-

band, den band die den overgang uitmaakt van het

tappenstuk tot het langeveld ( het achterste gedeelte

van het mondstuk). De naam achterbreukband is be-

paaldelijk bij vestingstukken in gebruik; bij veldstuk-

keu wordt de achterste band de platte band genoemd.

ACHTERBUUR, znw. m., mv. gemeensl.

-buren; verkl. -buurtje, mv. -tja; vr. -burin, mv.

-burinnen-, verkl. -burinnetje , mv. -tjes. Uit het bijw.

Achter en Buur. Degeen die achter iemands huis

woont, hetzij onmiddellijk daaraan belendende, hetzij

in de nabijheid, [j In deze kamer hebben wij veel

last van het geschreeuw der kinderen van onzen ach-

terbuur. Wij hebben lastige achterburen. Hij hield uit

het venster een praatje met zijn achterburinnetje. —
Zoo de achterburen hem uit hunne huizen gadesloegen ,

K. Zev. 5, 282.

ACHTERBUURT, znw. vr., mv. -buurten-,

verkl. -buurtje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en

Buurt. Afgelegen buurt of wijk , waar meerendeels
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lieden van den geringcren sUnd woneu. || In een ach-

terbuurt vau Milaan , waar de Italiaansche morsigheid

heerscht, geel, Ond. en Phant. 32 ( Hij > was eene

dier achterbuurten ingetreden , alleen door minv

genden bewoon. 1 . A' 7.ev 1 , 88. De vondeling uit de ach-

terbuurt , 1 . 88 1 Manieren uit de achterbuurt , 1 , 8 t'J

ACHTERDAK , znw. onz., mv. -daten l

•

het byw. Achter en Dak.

1 | Het dak van ten achterhuis. ,| Het vuordak

roet blauwe, het achterdak met roode pannen.

2) Het achterste gedeelte van een dak. || Het voor-

dak heeft pannen , hit achterdak stroo. Boerenwoningen

met strooien achterdaken.

ACHTERDEEL, uw, vr , mv -delta

Deel (plank) en het bijw. Achter. In den bonthandel.

Eene der beide uiterste delen of planken van een ge- i

zaagden boom, t. w. die volgen op de schaal d. i.

op de buitenste -nede , wier e'e'ne zijde geheel uit bast

bestaat |
Gebruik daar geen beat hout voor, neem

eene achterdeel. Eene schutting van achterdelen. Een

boom levert twee achterdelen.

ACHTERDEEL, znw. onz., mv. -deelen (in

de bet. 1). Dit Deel (gedeelte) en het bijw. Achter

in twee verschillende opvattineen.

1) Achter als bijw. van plaats. In 't algemeen het-

zelfde als het meer gebruikelijke Achtergedeelte, t. w.

bet achterste gedeelte van iets, in tegenstelling van

bet voorste. || Het achterdeel van een kalf, de ticee

achterbouten. — Alle hare achterdeelen (der 12 run-

deren, icaarop de koperen zee ruftte) waren innaerts, \

1 Kon. 7, 25. 2 Chron. 4, 4.

— In het bijzonder, van menschen gezegd, als

eoph-misme voor het lichaamsdeel, dat ook het ach-

terste, fr. Ie derrière, Ie postérieur, lat. posteriora
|

genoemd wordt. || Hij gleed uit, en viel op zijn ach-

terdeel.

— Tusschen deze beteekenis van achtergedeelte en I

de volgende ( 2 ) van schade , maakt hutgens ( 2 , 458

)

eene woordspeling , als hij van vrouwen met „ slepende

rocken" zegt:

8©o boeten it de tcha met een langh arhttrdetl.

2) Achter als bijw. van tijd, in den zin van na.

Achterdeel is dan hetzelfde als Xadeel, doch in deze

beteekenis is het mv. achterdeelen , dat mnl. voor-

komt, al vroeg in onbruik geraakt. Het woord is in

deze opvatting ontstaan nit het oude gebruik , waaraan '

ook de uitdrukking Hezen of deelen haren oorsprong

ontleent. Bij het verdeelen van gemeenschappelijk goed

(erfenis, buit enz.) was de ée'n, meestal de oudere

broeder of hij die de verdeeling van het gemeene goed

eischte , verplicht te deelen , de deelen of porties te

bepalen; de ander mocht kiezen, van de aangewezen

deelen datgene nemen wat hem het best beviel. Deze

had dus het voordeel. Voor bem , die gedeeld had

,

bleef geene keus over, hij moest zich met het overge-

latene vergenoegen ; hij kreeg het achterdeel of na-

deel, en liep gevaar het slechtste te krijgen, wanneer
de beide deelen niet volkomen gelijk waren. In dat

geval leed hij verlies of schade , zooveel als zijn deel

minder bedroeg dan de juiste helft. Daardoor bracht

achterdeel het bijdenkbeeld mede van eene ongunstige

omstandigheid, van verlies of schade in 't algemeen

,

en deze beteekenis, die reeds in 't Mul. aan 't woord
eigen was ( Mnl K'db. 1 , 24 ) , i, vooral in later tijd

de heerschende geworden. Inzonderheid in de 17^'eenw
wa» achterdeel in dezen zin in gebruik. Thans echter

is het verouderd en door nadeel vervangen.
— Hoon bezigde achterdeel nog in den zin van

Min gunstige omstandigheid. || Ongewoone strengheit

van winter ... ( en ) groote schaarsheit van kooren
(had) meenigb huisgezin op hun achterdeel gebraght

,

S // SI D' ir kooper», dosdap-

per op hun acht'

:

— Doorgaans echter beteekent achterdeel stellige

schade of rerlies , juist hetgeen thans naded heet. || Son-

1. r m mans achterdeel, sans Ie prrjudiee d'aucun,

PLANT. Achter-deel yemauden doen, damno vel detri-

mento esse alicui ; achterdeel van ycmanden segghen ,

detrahere alicui ( iets lot zijn nadeel zeggen , kwaad
van hem spreken), kil. Nyet dan achterdeel hy ons

en bethoont, hij doet ons niets dan schade, V GHIS-

i n.f , Terent Eun 91. Dat giften en gaven noyt

danckelijckcr ontfangen ziju . . .
, ja al »ner 't dick-

wils met achterdeel van goede noem of fanie, vis-

sriiKR, Sinnep. 2» De rouw te zijn, des-

selfs voordeel te soecken , . . . sijn achterdeel te weeren

,

de groot, Inl 2, 41. Benen oordt, die de gemeen-
schap der grensgewesten zonder achterdeel niet ont-

beeren kan, hooft, V // 116 Achterdeel oft schade,

HOOFT, Thes. en Ar. vs. 2.

— Meest gebruikelijk was de uitdrukking: Tot ach-

terdeel (van iemand of iets), tot nadeel cf schade,

die nog lang in zwang bleef. || Tot achterdeel der

heyligher Kercken, marnix, Buenc 2, 1 (bl. G-'a).

Tot hun achterdeel, itoorr, Mengelw. 630. Alsoo . . .

heeft de voornoemde 9tad , tot groot achterdeel van

de Stavorcnser, in schenen grootelyks toegenomen

,

sof.teboom, Nederg. v. Stac. 147. Dus werden

decze landen . . . onder 't bewind van uitheemschen

gesteld: tot merkelyk agterdeel der landzaat' n , wagen.,
I'ad. Bist. 2, 49. 't Welk tot merkelyk agtcrdeel

der gemeene neeringen strekte, 4, 289. Tot groot

achterdeel der tale, welker afleiding daardoor ver-

duisterd wordt, siegenbi.ek , Spcll. 47. Va3r toch

voort I en . . . zonder tusschenvoegingen . . , al dewelke

strekken tot achterdeel van uw verhaal, Mevr BOSB.-

toiss , Lege. 1 , 235.

dees rampsalise on beroeretijcke tijen

,

Wan In <-l*:k grabbelt, tot ten achterdeel.

V0.1DEL 3, 58.

Yet doen, 't geen strecken moght tot broeden achterdeel.

3, 530.

Ach ! tot mijn achterdeel gaat ghy u glanls rertoone.

bkedero, R&ldr. en Jlpfi. s.

Gy poogt door onzen val aen 't klimmen te geraken.

En tot on* achterdeel u relven groot te maken.
DB DECKER 1 , 37.

In 't lant , daer zich 't gewelt onthoudt

,

Ten achterdeel der braven.
poot 2, «lfi

— Aanm. Thans is achterdeel in deze beteekenis

verouderd ; het kan alleen nog dienen om aan den stijl

cene ouderwetsche tint te geven, als in de straks aang.

plaats van Mevr. bosb.-touss. Blykbaar heeft de taal

het woord, om het min kiesche bijdenkbeeld der het.

1), dat er door werd opgewekt, [-zettelijk laten va-

ren en door nadeel vervangen. Dat sommige nieuwere

schrijvers het weder in gebruik trachten te brengen

,

is dus met de richting der taal zelve in strijd; bet

zou haar op den weg der beschaving een stap achteruil

dringen.

Afl. Voorheen achterdeelig , bij kil incommodus,

damnosus , thans door nadeelig vervangen.

ACHTERDENKEN, znw. onz., zonder mv.,

als zijnde eigenlijk de onbep. wgs van het onz. ww
achterdrnken , als znw gebezigd. Uit Denken er. Ach/er

als bijw. van tyd. Achterdenken is als ww. niet meer

in gebruik, doch wordt als zoodanig vermeld door

plant, en kil. De eerste verklaart het door „ar-

rierepemer, defier, doubter ; de futuris curare , vel

diffidere, dubitare , suspicari ," de tweede door „ƒ«-

rtira meditan , habere rationem futuri ; suspiran

,
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dereï' Huïgens (2, 210) bezigt het tegenw.

deelw. achterdenkende (niet te verwarren met het

bnw. achterdenkend):

Jan , Acliterdenckende van Maey , sijn lichte wijf.

Eigenlijk bcteekent achterdenken , overeenkomstig

de afleiding, eenvoudig het denken dat op iets volgt,

het denken na of achter iets, het nadenken over iets

dat is voorgevallen , hetzij dit tot gunstige of tot on-

gunstige nagedachten aanleiding geeft. Van het ge-

bruik in deze algemeene beteekenis vindt men eenige

voorbeelden in de Kantt. op den Statenb.: zie Dr. de
jager, L. Versch. 160, en verg. het afgeleide ach-

terdocht , dat voorheen ook in die onbepaalde opvat-

ting gebezigd werd (zie ald., xvnde E.). In het Mnl.

was ia dien zin ook achterpensen bekend (Mnd. Wdb.

1, 29), in 't Mhd. Mnderdenken (ben. 1, 348).

Doorgaans echter wordt achierdenken in ongunstigen

zin genomen: het denken of vermoeden van iets

kwaads. Bestaat dit kwaad in een gevaar, dat den-

gene bedreigt die het achterdenken voedt, dan staat

achierdenken gelijk met bezorgdheid, vrees; betreft

de kwade dunk de daden of oogmerken van een ander,

dan is het zooveel als verdenking , argwaan. Het woord

heeft dus twee beteekenissen , en drukt hetzelfde uit

als het meer gebruikelijke Achterdocht.

1 ) Het bezorgde denken over de gevolgen van iets

,

bezorgdheid, bekommering, vrees voor de toekomst;

voorgesteld als verwekt door nadenken over hetgeen

plaats gehad beeft , hetzij eigene handelingen , hetzij

handelingen of gezegdeu van anderen. In dezen zin

thans niet meer in gebruik. || Hy en heeft gheen

achterdeneken, il n'a nul soing de Vadvenir; rerum

fulurarum improvidus est , plant. Gelooft zij t gy. .

.

dat my niet en is geschiet volgens 't gene daer ick

achterdeneken van hadde, Tobias 8, 14. Met sulcken

aebterdencken , dat dit mijn ontydigb kint niet vol-

draghen en soude werden, bredero, Roddr. en Alph.,

Voorw. III.

Die eeuwigh wenscht te leven

In wellustigheden , . .

.

Die is
|
gewis

Verblockt
, |

verstookt

,

Sonder achterdeneken.

janssen, Chr. Verm. 211.

2 ) Kwade dunk , ongunstig vermoeden omtrent

iemands handelingeu of oogmerken; verdenking, arg-

waan. De meest gewone beteekenis, waarin het woord
vooral in de 17 d " en 18de eeuw gebruikelijk was en

thans nog in het Vlaamsen bekend is. In Noord-
Nederland echter wordt het alleen nog bij dichters

gebezigd , of waar men aan den stijl eene ouderwetsche

kleur wil geven , maar is het in de spreektaal verou-

derd en door achterdocht vervangen. || Velen heeft

haer ydel vermoeden bedrogen , ende boos achterdeneken

heeft haer gemoet doen wanckelen , Jes. Sir. 3, 26.

Dat wy altijt een achterdeneken sullen hebben , oft het

misschien anders quame, marnix, Byenc. 2, 7 (bl.

112 a). Twist, tweedracht en achterdeneken op maegb-
den en dienaers, visscher, Sinnep. 53. Dat onze

juffers . . . niet zouden durven denken om een parti-

kulier bezoek van jonge heertjes af te wagten , vermits

dit aenstonds met eenig agterdenken verzeld zoude

gaen, v. effen, Speet. 8, 103. Hier is mijne hand,
wees zonder achterdenken, bid ik! over mijne raauwe
taal van daareven, Mevr. bosb.-touss., Leyc. 1,135.
Schenkt ge mij uw volle vertrouwen zonder nchtcr-

denken of dubbelheid ? 1 , 300.

't Quaed achterdenken stoort ook dikwils onse sinnen.
l. de meyer, Gramschap 39.

Laat af; men voed alreeds het schandlykst achterdenken,
Dat gy iny mynen pligt in 'sKonings dienst doet krenken,

v. winter en v. merkbn, Tooneelp. 1, 75.

Zy is vol achterdennen

,

Dat liy in deezen schyn haar zoekt om haar te krenken
Wie andren laagen legt, is nooit van argwaan vry.

v. merken, Darid 849.

Neen, Edipus, laat af door haatlijk achterdenken
Hem, die uw ramp beschreit, dus onverdiend te krenken.

BILD. 3, 246.

In 's Hemels naam, n Vorst, verban uw achterdenken.

3, 209.

in veiligheid voor 't smaadlijkst achterdenken.
wiseliüs , Meng. 4, 101.

Heeft uw gevoel, tot zulk een somber achterdenken,
Bij eigen onderzoek, u gronden kunnen schenken?

V. LENNEP, Poet. 5, 82.

Verg. verder iiarduyn, TJitg. Dichtst. 27; huï-
t-5ns 1,48; soeteboom, ZaanL Are. 336; v. win-
ter en v. merken, Tooneelp. 1, 130; v. MERKEN,
David 24S, Germ. 76, Versch. Ged. 211; v. lf.n-

nep, Poet. 4, 190; en Dr. de jager, t. a. pi.

Afl. Als znw. beeft achterdenken geene afleidsels

gevormd , maar wel als mr., t. w. Achterdenkend
(zie ald.), achterdenking (bij KIL. en nog in 't

Vlaamsch) en het gewone achterdocht. Voorheen ook
het znw. achterdenk , hetzelfde als achterdocht (huy-
gens 1, 139 en 455), en het bnw. achterdenkig
(„een achterdenekigh vresen", Versch. Ged. 2, 45;
bij kil. anxius , sollicitus , en suspiciosus) , waarvoor
thans achterdochtig. In 't Vlaamsch nog achtergedacht
in den zin van heimelijke bedoeling, als b. v.: „met
welk boos achtergedacht Ly deze leugenen verzon",
delcroix, Morgend, m. e. a. 77.

ACHTERDENKEND, bnw., -denkender ,

denkendst. Het tegenw. deelw. van 't verouderde ww.
achterdenken (waarover zie 't vorige art.), als bnw.
opgevat , met verplaatsten klemtoon ; achterdenkend.

1 ) Geneigd tot achterdenken , tot het koesteren van
kwade vermoedens omtrent anderen , tot argwaan of

achterdocht; hetzelfde als Achterdochtig, dat ech-

ter meer gebruikelijk is. || Ge zijt een pessimist , altijd

achterdenkend. Hoe kunt ge zoo achterdenkend wezen ?

2) Ofschoon achterdenken alleen aan denkende
wezens kan toegeschreven worden, en achterdenkend
dus eigenlijk slechts eene hoedanigheid van personen

kan zijn, wordt het bij uitbreiding ook toegepast op
handelingen enz., die van achterdenken, van achter-

docht getuigen.

Doch voel ick in mijn hert een achterdenckend' vreesen

,

Warmeer ick overweegh als dat ghy zijt een man

,

Daer de ghestadicheyt doch niet by woonen kan.

bredero, Angen. 20.

Afl. Achterdenkendheid.

ACHTERDENKENDHEID , znw. vr.,

zouder mv., als benaming eener bijzondere hoedanig-

heid. Van het bnw. Achterdenkend met het aebterv.

-heid. De hoedanigheid van achlerdènkend; de ge-

neigdheid om kwaad te vermoeden, om argwaan of

achterdocht te koesteren. Thans weinig meer in ge-

bruik ; men zegt nu Achterdochtigheid , of wel eenvou-

dig Achterdocht.

en weigerde dien hoon
Van achterdenkentheid my zelveu aan te vryven.

oudaan, Haagsche Broederm. 80.

ACHTERDEUR, znw. vr., mv. -deuren-,

verkl. -deurtje, mv. -tjes. Uithetbijw. Achteren Beur.

1 ) Eigenlijk. Deur aan de achterzijde van een huis

,

hetzij in den achtergevel, hetzij in een muur achter

het huis, b. v. in den tuin. || De dief ontsnapte door

de achterdeur. Eene steeg, waarin veel achterdeuren

van aanzienbjke huizen uitkomen. — Terstond kleedde

ik mij en sloop de achterdeur van den tuin uit,

Wildsch. 5 , 192. Dien ik uit verpligting eens te

gaan by andersdenkenden , dan sluip ik , om myne
kudde niet te ergeren , de agterdeur uit en in , Leev. 6, 75.
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2) Figuurlijk. Eene uitvlucht, een middel om 2ich

terug te trekken en voor mogelijke ongelegenheden te

vrijwaren. Eene achterdeur — of verzachtend een ach-

terdeurtje -- openhouden, zich slechts zoover met eene

zaak inlaten, dat men bij het voorzieu van bezwaren

nog tijdig kan terugtreden ; bij het doen van beloften

of verzekeringen behendig zorg dragen , dat men altijd

eene uitvlucht gereed heeft om zijn woord niet te hou-

den of eene mogelijke dwaling te ontschuldigen. || Hij

meende door eene achterdeur te sluipen. Zóó, vriendje!

zoekt ge een achterdeurtje? Hij is niet best te vertrou-

wen ; hij houdt altijd een achterdeurtje open.

ACHTEHDÓCHT, znw. vr., zonder mv., om
de beteekenis. Onregelmatige vorm voor achterdacht

,

(gelijk men vroeger ook wel schreef: verg. Dr. de
jager, L. Versch. 161 ), van het verouderde ww.
achterdenken , op dezelfde wijze afgeleid als aandacht

,

voordacht en gedachte, doch met vervanging van a

door o, evenals in de spreektaal docht en brocht

,

voor dacht en bracht , welke verandering echter hier

door het gebroik gewettigd is. Verg. Denken, Ge-
dachte en Achterdenken (znw).

Achterdocht is de werking van achterdenken , in

het afgetrokkenc beschouwd , hetzelfde dus als het

achterdenken of de achierdenkinq. „ A c h t e r-d o c h t

,

Holl. j. achter-denckinge ," KIL.

xviide e. Voorheen , naar de afleiding , in 't alge-

meen het nadenken , het achterna ovtrdenken , wikken

en wegen , hetzij van eigene handelingen of van iets dat

men waargenomen heeft , zonder eenig bijdenkbeeld om-
trent den aard der gedachte, zonder aanduiding van

de stemming, die uit het nadenken voortvloeit

Last, onlust, onghevoegh , vaak gheven achterdocht

Dien , die doch tot bezinningh zelden wert gebrocht.

spibghel, hertsp. 7, 111.

die door achterdocht kan eighen zin begheven (d. i. icte

door nadenken zijne eigenzinnigheid kan afleggen ). 5 , 258.

Het aengaen van dien zwaeren slagh en toght
Beroofde 't brein van dieper achterdocht.

VONDEL 8, 30.

Vergeefs ig d'achter-docht , en vruchteloos de raed

,

Voor die moetwilligh hier het oor der zielen stoppen.

brbdero , Griune 3.

Zacht, zinnelooze maegd, verkies zoo lichtelijk niet,
Want onbedachte liefd bracht meenig in 't verdriet

;

Pleeg raed met achterdocht.

krul , Pamp. Wereld, 3 , 26.

Verg. verder vondel 5, 647, 738; krul a. w. 1 ,

103; 2, 302; 3, 239; enz.

— Vandaar dat achterdocht zelfs genomen werd
in de beteekenis van Neiging tot nadenken

, gewoonte
van na te denken, overleg, verstand.

De schoone Iülus blonck
Van manbaere achterdocht , voor zijnen tijt en oude.

vondel 8, 634.

maer ('k) waenden u in kennis bet ervaren,
Als dat uw achterdocht en inzicht meerder waren.

KRUL, a. w. 3, 268.

In deze algemeene opvatting is achterdocht nog he-

den in de gewestelijke spraak van Gelderland en Over-
ijsel bekend , maar in de schrijftaal al vroeg verouderd

,

sedert het (evenals Achterdenken: zie ald.) bepaaldelijk

werd toegepast op de uitkomst van het overdenken en

den aard der daaruit voortvloeiende blijvende gedachte,

die het kenmerkt als eene ongunstige meening, als een

kwaden dunk, hetzij betreffende een gevaar, dat den-

gene bedreigt die de achterdocht voedt , hetzij betreffende

de handeling -n of oogmerken van een ander. In het

eerste geval is achterdocht hetzelfde als bezorgdheid

,

vrees, in het tweede zooveel als verdenking , argwaan.
Doch de eerste van deze beide opvattingen is thans

mede in onbruik geraakt; de tweede is de eenige he-

dendaags geldende beteekenis.

XVUdc in xmidr E. Bezorgdheid voor de toekomst

,

bekommering over iets kwaads dat men verwacht

,

vrees voor een dreigend gevaar, verwekt door iets dat

men heeft waargenomen.

En soghen 't soete nat in hacreii klcyncn krop,
Gansch sonder achterdocht datlet haer sou bedriegen.

v, BBATTMOHT 210.

Opdat wy voort gherust ons leven moghen leyden

En sonder achter-docht uyt desa iri relt Bcheyden.

breubko , Angen. 3.

De krokodil, dat moortgedroght

,

Verschoonde 't kint ( Mozts) uit mededoogen.
Denck of zijn moeders achterdocht

Dit hartewee klaeghde , enz.

VONDEL 8 , 60.

Qoet nu en luystert eens na droomen met genucht

,

-Met schrick , met achterdocht.

HCYGENS 1 , 547.

let dat elks achterdocht en bange zorg kan sussen
;

Want ydcr vreest , dat ge enz.

SMITS, Baal/eg. 18.

liedend, bet. Kwade dunk, ongunstig vermoeden

omtrent iemands handelingen of oogmerken ; verden-

king, argwaan. || Achterdocht hebben, voeden, koes-

teren, opvatten, krijgen (op of omtrent iemand).

Achterdocht inboezemen, benemen, wegnemen. Ge-

gronde, ongegronde, kwellend:, krenkende, smadelijke

achterdocht. — Het is deze jammerlijke achterdocht,

het zijn deze rampzalige verdenkingen , die het voor-

name voedsel zijn van twist en vijandschap, v. D.

palm, Sal. 5, 384. De groote kun9t van te zwijgen

zouder achterdocht te wekken, Gedenkschr. 120. Dat

zij achterdocht had aangaande het doel van zijn be-

zoek, K. Zev. 1, 275. S. keek den spreker in 't

gezicht, met eenige verbazing, die niet van achter-

docht vrij was, 2, 204. Achterdocht opwekken, ver-

wekken, verdrijven, in slaap sussen, 2, 221, 4,

118. :', 113. Een bUk vol achterdocht, 5, 35. Vaar-

wel de losse vermaken, vaarwel de geen achterdocht

voedc ..Ie scherts! kneppelh. 2, 17.

Maar zeg mij thans wie u den aanslag heeft ontdekt.

Of hoe uw achterdocht zo haast wierd opgewekt.
stijl, Tuoneelp. 158.

Wy treden by hem in , en zonder achterdocht.

BILD. 3, 161.

Geen klacht, geene achterdocht, en u en my te laag.

Wanneer ik voor uw heil, voor 't aardryk ,
alles waag!

2, 394.

De heilzame achterdocht is Recht- en Staatbeschutster.

4, 03.

Daar sloop geen argwaan tot haar in.

Geen achterdocht , geen kwaad verdenken
Van hem die haar toch wreed verliet.

BEETS, Dicht. Vtrh. 177.

Wyze achterdocht is een goed harnas, maar wal zwaar.

En meer belem'rend dan beschermend in gevaar.

beets , Oed. 89.

— Syii. Achterdocht (Achterdenken), Argwaan,
Mistrouwen , Verdenking , Wantrouwen, Kwaad ver-

moeden. — Al deze uitdrukkingen geven te kennen

,

dat men, met meer of minder twijfel, gelooft aan de

mogelijkheid van iets kwaads , hetzij dit bestaat in

iets dat op zich zelf kwaad is, hetzij in iets onschul-

digs, maar dat ons benadeelt of bedreigt. — Mistrou-

wen , wantrouwen eu verdenking onderscheiden zich

daardoor van de overige uitdrukkingen , dat zij altijd

aangewezen personen betreffen. Mistrouwen is de zachtste

uitdrukking, en eigenlijk niet meer dan de ontkenning

van vertrouwen. Men mistrouwt iemand, omdat men

hem niet genoegzaam kent, omdat men niet zeker

weet, of hij wel eerlijk en oprecht is, wel de noodige

kunde of bekwaamheid bezit. Wantrouwen is sterker

dan mistrouwen. Hem , dien men wantrouwt , acht

men om bepaalde redenen — die evenwel ongegrond kun-
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neu zijn — in staat bij voorkomende gelegenheden

oneerlijk te handelen , kwaad te brouwen , of uit on-

kunde of onhandigheid iets verkeerds te doen. Zoo
wantrouwt men. iemand , wien men eenmaal op eene

oneerlijkheid of een dubbelzinnig gedrag betrapt heeft

,

of wiens onkunde of onbekwaamheid ons duidelijk ge-

bleken is. Beide, mistrouwen eu wantrouwen , zien dus

op toekomende handelingen , en wel van personen

met wie wij te doen hebben , wier doen en laten ons

daarom niet onverschillig is. — Verdenking daaren-

tegen betreft verledene handelingen, ook van perso-

nen tot wie wij in geenerlei betrekking staau. Het is

een tamelijk sterk vermoeden , dat iemand reeds zekere

kwade daad verricht heeft, onverschillig of deze ons

persoonlijk aangaat of niet.

De drie behandelde woorden onderstellen , dat men
van het kwaad, aan welks mogelijkheid men gelooft,

eene bepaalde voorstelling heeft. Dit heeft doorgaans

ook plaats bij kwaad vermoeden. Daarentegen geven

achterdocht en argwaan het geloof te kennen aan het

bestaan van iets , waarvan men geene duidelijke voor-

stelling beeft; ook behoeven zij niet, en evenmin
kwaad vermoeden , een aangewezen persoon te betref-

fen. Achterdocht (achterdenken) onderstelt, dat men
aanvankelijk niets kwaads vermoedde; het geeft een-

voudig te kennen, dat men niet meer gerust is, dat

men eene donkere, onbepaalde vrees voedt omtrent

de handelingen of bedoelingen van anderen. Door ver-

der nadenken en vergelijken , kan de voorstelling be-

paalde vormen aannemen en grootere waarschijnlijk-

heid verkrijgen, in vi elk geval de achterdocht tot kwaad
vermoeden overgaat. Argwaan geeft het koesteren van

allerlei kwade gedachten te kennen, die geheel onbe-

paald kunnen zijn. De beteekenis, die men thans aan

waan hecht, brengt het bijdenkbeeld van ongegronde
verdenking mede, en geeft aan bet woord eene on-

gunstige beteekenis ook ten aanzien van dengeue, die

den argwaan voedt. Het kan verstandig , en zelfs

plichtmatig zijn , een onbekende te mistrouwen ; omstan-

digheden kunnen ook den braafste aanleiding geven

tot achterdocht , wantrouwen , verdenking of kwaad
vermoeden ; maar argwaan vindt alleen plaats in zwakke
karakters of bij lieden die zelven kwade voornemens
koesteren.

Afl. Achterdochtig.

ACHTERDOCHT, bijvorm voor Achter-
doft (achterste roeibank). Zie ald.

ACHTERDOCHTIG, bnw. ; -dochtiger,

dochtigst. Van Achterdocht met het achterv. -ig.

Eigenlijk eenvoudig: die achterdocht heeft, hetzij in

den zin van bezorgdheid voor de toekomst, hetzij in

dien van verdenking. Voorheen werd het werkelijk in

Hit- twee opvattingen gebezigd.

Ziet dese byen honigh zoeken en vergharen;
Merkt , hoe zy afterdochtigh winler-kost bewaren.

SP1EGHEL, Herlsp. 3, 421.

Jan, achterdochtigh van siju' vrouw,
Heeft 6* een' goe' dienstmaeghd mé gegeven

,

r>ie op haer' gangen letten souw.
HUTGBN8 2 , 120.

In de eerste dezer beide plaatsen staat het woord
blijkbaar met bezorgd gelijk , in de tweede met ach-

terdenckende (als HUYGtNS elders zegt, 2, 210),
rl. i. achterdocht voedende. Thans echter wordt het

woord anders opgevat. Bij achterdocht denkt men al-

leen meer aan verdenking , argwaan. Maar van iemand
,

'ie eene enkele maal gegronde of ongegronde achterdocht

koestert , zegt men niet meer dat hij achterdochtig is

;

oog minder zal men hem een achterdochtig mensch
noemen. Het woord is nu de uitdrukking van eene

blijvende hoedanigheid, van een gebrek of eene zwak-

heid in iemands karakter. Eigenlijk geldt het alleen

van personen , doch bij uitbreiding en overdracht wordt
het ook op zaken toegepast. Het heeft dus de twee
volgende beteekenissen

:

1) Eigenlijk, van personen. Van nature geneigd tot

het voeden van achterdocht , gezind om andereu te

verdenken en te wantrouwen. || De liefde maakt ons

agterdogtig, jalours, onredelyk, Leev. 1, 197. Ik heb
de waereld ook uit onderscheiden gezichtpunten gezien.

Dit maakte my wat agterdogtig, 6, 175. De Keizer

Tiberius . .
. , een der achterdochtigste vorsten , v. j>.

palm, leerr. 4, 204. De toon, waarop Z. gesproken

had, droeg zoo zeer liet kenmerk der waarheid, dat

zelfs de achterdochtige vrouw L. er door overtuigd

werd, 8". Zev. 1, 100. Voor hen blijft mijn onschuld,

zoo zij maar eenigszins achterdochtig zijn, een onge-

lootlijke . . . zaak, 5, 251. Je behoeft mij niet achter-

dochtiger te maken dan ik van nature reeds ben, 5, 36.

2) Overdrachtelijk, van hoedanigheden , handelingen

enz. Getuigenis of blijk gevende, dat de persoon, wien

zij toegekend worden , of uit zijn aard geneigd is om
achterdocht te voeden , of althans in een bepaald geval

achterdocht voedt. |j Een achterdochtige aard. Een ach-

terdochtig vreezen , aarzelen , terugtreden , weigeren.

Achterdochtige behoedzaamheid, voorzorg, vrees. —
Een agterdogtige luim, Leev. 6, 102. Weldra kwam
zijn achterdochtige natuur weer boven , K. Zev. 5

,

138. „ Ts dit inderdaad uw meening?" vroeg Bol, hem
met een achterdochtigen blik aanziende, 2, 221.

Afl. Achterdochtigheid.

ACHTERDOCHTIGHEID, znw.vr., zon-

der mv., als benaming eener bijzondere hoedanigheid.

Van Achterdochtig met het achterv. -heid. De hoe-

danigheid van achterdochtig; de geneigdheid tot ach-

terdocht, tot wantrouwen of argwaan , bepaaldelijk als

karaktertrek beschouwd. Doch het woord is weinig in

gebruik: veelal kan men met achterdocht volstaan.

|| Achterdochtigheid verraadt zwakheid. Die achter-

dochtigheid is een gebrek , dat gij moet tegengaan.

ACHTERDOEK, znw. onz., mv. -doeken.

Uit het bijw. Achter en Doek. Over het geslacht , zie

hij Doek. Het doek aan de achterzijde van een too-

neel, het nederhangende scherm waarmede het tooneel

van achteren wordt afgesloten. || Eene ... stellaadje,

welke, op de wijze van een tooneel, met coulissen,

zijschermen en een achterdoek is afgedeeld, fokke,
Vers. IV. 6, 174.

ACHTERDOFT, znw. vr„ mv -doften. Uit

het bijw. Achter en Doft. Achterste roeibank in eene

boot of sloep. || Ga op de achterdoft zitten.

— Men zegt ook achterdocht (mv. -dochten), door

den overgang van ft in cht, die o. a. in gracht en

nicht, voor graft en nift, heeft plaats gehad. De
vorm achterdog echter, die hier en daar gehoord

wordt, is waarschijnlijk uit misverstand ontstaan, en

zeker niet te wettigen.

•ACHTERDOG. Zie het vorige art.

ACHTERDWARSTOUW, znw. onz., mv.

touwen. Uit het bijw. Achter en Dwarstouw. Scheeps-

term. Meertouw, waarmede een schip , door eene der

achterpoorten heen, dwarsuit aan den wal of aan palen

wordt vastgemaakt ; in tegenstelling van een Voordwars-

touw , dat uit het vooreinde wordt uitgebracht.

ACHTEREB , ook achterebbe, znw. vr., bet

mv. niet in gebruik. Reeds in 't Mnl. achterebbe. Uit

Achter, als bijw. van tijd , en Eb of Ebbe. Het laatste

gedeelte van de eb, van den tijd dat het water valt;

in tegenstelling van Vooreb , het begin der eb. Ook
Naeb geheeten, dat echter minder gewoon is. || Dat

men . . . teeghens d' achtereb op zouw streeven , om
met eeD' voorvloedt aan den man te koomen, hooft,

N. H. 346. Zv beslootcn , in den nanacht met d' ach-



R57 \« lil. ACHT. •

tereb . . »«r onder zeil te paan, bhanpt. Dr Rui-

ter 782.

ACHTEREEN, bijw. van omstandigheid Vit

bet telw. Een, al* /elfst. eebezigd in den zin van

elkander (zie bij Een), en Act ter, als voorz. van

ie Achter, voorz 4'i Vroeger veelal in twee

woorden geschri v. n achter een), doch thans b

als eene eenheid opgeval Verg. bij

Achtereen staat bij WW. in benamingen van tijd-

ruimten.

1 i Hij werkwoorden. — a) Bii »». die eene han-

deling uitdrukken . welke eene tijdruimte van .

duur inneemt. Onafgebroken, zonder tusschenpoozen,

zoo dat de geheele handeling als één geheel ge-<

welks verschillende onderdeden in den tijd onmiddel-

lijk achter elkander volgen. || Een werk acl il

afdoen (zonder tusschenbeide iets anders te duen i.

lik een vervelend boek achtereen uil'

(zonde' het met andere lectuur af te wisselen). —
II ' i- mij onmogelijk twee bladzijden achter jen te

leezen, H'tldsch. 1 , 336. Dan moet gij niet zoo veel

achtereen zeggen ; want dat brengt mij in de war

,

Onden Phanl 172

t) Bij ww. die de herhaling eencr zelfde handeling

tellen. Bijna onafgebroken , met geringe tus-

schenpoozen , zóó dat de herhalingen elkander onmid-

dellijk opvolgen. || Driemaal achtereen dezelfde oogen

gooien. Herhaalde malen achtereen dezelfde kaart

trekken Hij heeft tien schoten achtereen gedaan Hij

dronk drie glazen achtereen. — Twee kinderen had zijn

vrouw hem kort achtereen geschonken , K. Zee. 1 , 205.

fïr tieirt haer «lim belejt tot driemael achter een.

«MTS

tanui. I ip van onmiddellijke op-

eenvolging van gelijke handelingen laat zich gemakke-

lijk de eigenaardige beteekenia verklaren, waarin ach-

tereen in de gewestelijke -praak van Brabant en Lim-

burg genomen «roldt H i geldt daar voor streks,

fluks, aanstonds, terstond, d. i. zóó dat de hande-

ling onmiddellijk op eene andere volgt Zie VI. Idiot.

6. Het ver-chil bestaat alleen hierin, dat achtereen

eigenlijk alleen geldt van de herhaling derzelfde han-

deling, terwijl het hier hij uitbreiding wordt toege-

past op eene handeling, die op tene ander,

verschillende handeling I noemde beteekenis

treft men reeds in de 16d* eeuw aan , als b. v. : . In-

dien hy tzelve wel merekende niit achtereen (d. i

terstond daarna) wechghereden en hadde," dfspars,

fron. v. Vlaend. 1 , 98.

2) Achter benamingen van

a) Bij benamingen van tijdruimten, zoowel in het

enkelv. als mv , als bepalingen van den duur eener

doorloopende werking. Met onafgebroken samenhang,

zonder tusschenpoozen ; i als Aaneen
,

(zie ald , 2, *); doch liefst met het bjjdenkbeeld

,

dat er in den onafgebroken voortdnui iet» ons

naams of verdrietigs gelegen is. || Jaren, maanden,
weken achtereen. Een heelen dag achtereen. Een jaar

achtereen — Dat (hy) als een Franschman
ophouden ouren agter een fluit, lacht, zingt, V. effen,
Spert B, 4" Echter kan ... Tante Doren agl

praaten , Leer. 6, 348. Ik begrijp . niet, hoe die

ligtzinnige AtbeneTI het hebben kunnen uithouden

,

wanneer zij een paar uren achtereen het gr

hunner tragedién bewonderen moe-t<n' <.iel.

Drach 69. Daar ga ik zeker acht dairen ae>

me* zitten te dinaijen en te kijken' Ond en Plnnt.

13 Dat hij dikv achtereen met het

grootste geduld de wenschen en belangen bleef aan-

hooren van al wie hem genaakte, v lesvep, Gesch.

12, 86 Dat zoowel de Kamers als de Natie hem ja-

ren achtereen daartoe . . . hadden aangespoord , 12,

188. Dat /ij, .veken achtereen, dat gruwzame huis

... bewoond had, K. Zee. 4, 10.

— Sjn. Achtereen, Aaneen Zie Aaneen (kol

118).

b) Bij bei, ii tydmiroti ti i d in

het hit, al- iurha-

lu elke van

eene opeenvolgend. imten,

zonder er cene over te -laan 11 jaren

achtereen des zon rland.
'

ij k - met hoofdpijn ge-

kweld. — Zoo in' dorp Dalen drie dogen

bezoek van zijn ï

\n'. OescA 12, 11

Syn. Achtereen, Achtereenvolgen', Achterelkan-

der , I ». Zie ACHTEREENVOLGENS
— Over het verschil in gebruik tusschen Achter-

een en Achterelkander ' un )

.

zie hij dit laatste "

Saincnst. Achlereenvolgnid.

ACHTEREENVOLGEND, huw. om de

absolut' • zonder trapp. v. vergel. Koppeling

der uitdrukking achtereen volgend, al- luw. 0]

en met versterkten klemtoon: achtereenvolgend. Het

woord onderstelt cene meerheid van opeenvolgende din-

L'en . in kan dus alleen tj
ij een mcerv. znw. voorkomen.

Ook wordt het allein attributief gebezigd; men zegt

niet De dagen Karen achtereenvolgend.

1) Van tijdruimten. Elkander zender tns'chenpoo-

zen opvolgende, t « met bel bjjdenkbeeld, dat zij

daaraan eene bijzondere hoedanigheid il 1 langrykheid

ontleencn. || Gedurende vele acl ' nde dagen,

v. D. palm, lied. 1, 149. Gedurende een tijdvak

van ruim 25 achtereenvolgende jaren, 4, 119

2) Van rtige voorvallen, hand.lin.'en enz.

Zonder tusschenruimte of althans na een kuit

verloop op elkander volgende; weder mei bet bijbe-

grip, dat zij daardoor een bijzonder gewicht erlangen

|| Achtereenvolgende rampen, ongelukken, verliezen,

slagen, kourt-en. Drie achtereenvolgende k.\va;

hebben hem radeloos gemaakt. Door cenige

achtereenvolgende sterfgevallen in zijne familie is hg

in korten tijd rijk geworden. De achtereenvolgende

opstanden in Frankrijk, België en Polen brachten

Europa in rep en roer.

%.in ni. Voorheen zcide men in gelijkeu zin ook

achtereen opvolgend, hetgeen echter thans verouderd

is en met onze opvatting van opvolgen als bedr. in
in -trijd zou zijn. || Vijf hond. i Igeiide

jaaren bleven de wetten van Lycnrgus in volle kracht

,

WiUUch. 1, 23.

tri. Achtereenvolgens.

ACHTEREENVOLGENS, hijw. van om
standigheid. Van Achtereenvolgend , door aanhechting

der adverbiale s, en met uitstooting der d, gelijk ook

bij nopetu, volgen», wetens, willens, voor nopends

,

volgends, wetends , willends , heeft plaat

-peiling achtereenvolgend* , door sommigen gebezigd,

is ter wille der weUtrid et pan te bevelen.

Orondbeg. d. Ned. Spell. $ 123

na elkander; t w. in min of meer

geregelde volgorde en zonder aanmerkelijke lunchen-

poozen. || Hel lag in de bedoeling van >

de Pruisische en Engelsche legers achten

overvallen, v. i.innep, Gesch. 12, 51 Aan den

linkervleugel verloor hij achtereenvolgens al de door

hem behaalde voordcelcii , 12, 57 Wfl enllen 'hans . .

k hunner achtereenvolgens kennis maktn . K
Zev. 1, 10 Nu duebte hij achtereenvolgens, totsta-

vin zijn gezegde, (enige verhalen op, 5, 46.

Vergeefs beproefdet gy achtereenvolgens alle hui-mid-

delen, deets, Cam. Obsc. 10.
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Syn. Achtereenvolgens , Achtereen, Achterelkan-

der, Eén voor één. — De beide eerstgenoemde woer-

den loopen in beteekenis en gebruik aanmerkelijk uit-

een. Vóór zooverre zij synon. zijn, bestaat het on-

derscheid daarin , dat achtereenvolgens eeue — niet

altijd onmiddellijke — opvolging onderstelt van han-

delingen of voorvallen, die verschillend zijn of ten

minste als verschillend gedacht worden , terwijl ach-

tereen het begrip van gelijkheid en onafgebroken sa-

menhang medebrengt. Achterelkander (zie ald.) staat

in de meeste gevallen met achtereen gelijk. Somtijds

echter, waar bepaaldelijk sprake is van verschillende

subjecten of objecten, wijkt het daarvan af, en heeft

dan, evenals één voor één, meer gelijkheid met ach-

tereenvolgens, welke uitdrukking zich niet zelden door

de beide andere laat vervangen. Doch achterelkander

geeft dan meer bepaald te kennen , dat het eene op

het andere onmiddellijk volgt, zonder dat er iets an-

ders tusschenbeide komt , terwijl bij achtereenvolgens

meer het denkbeeld eener geregelde orde op den voor-

grond staat, waarbij echter eenige tusschenruimte bestaan

kan. Bij één voor één stelt men zich elk subject of object

afzonderlijk voor, zonder ander verband met de overige

dan alleen dat elk volgende eerst dan aan de beurt komt,

als het voorgaande is afgehandeld. In achterelkan-

der en achtereenvolgens daarentegen worden de ver-

schillende subjecten of objecten altijd in onderling ver-

band gedacht, als bijeenbehoorende en te zamen eene

reeks uitmakende.

= Over het gebruik van Achtervolgens , in den

zin van Achtereenvolgens , zie bij 't eerstgenoemde

woord.

ACHTEREERGISTEREN, bijw. van tijd.

Uit het voorz. Achter en Eergisteren. Vóór drie da-

gen, t. w. op den dag, welke dien van eergisteren

onmiddellijk vooraf is gegaan, en die dus, van heden uit

beschouwd, achter eergisteren ligt. „Achter-eer-
ghisteren, nudiusquartus ," kil. Thans verouderd

(behalve hier en daar in gewestelijke spraak) en door

het juistere Vooreergisteren vervangen.

ACHTEREINDE, ook achtereind, in de

spreektaal veelal achterend, znw. onz., mv. -einden

{enden). Uit het bijw. Achter en Einde (Eind,
End). Het uiterste van het achtergedeelte van eenig

voorwerp , waaraan men eene voor- en achterzijde on-

derscheidt. || Het achtereinde van eene zaal, van

eene gang , van eene laan , van een stok , van een touw,

enz. — Achter-eynde van 't schip, puppis , kil. Om
de queue bij 't afstooten zoo te bestieren , dat zij niet

met het achtereinde de karaffen en kelkje9 , in het

hufet geplaatst , omwierp , A'. Zev. 2 , 5.

— In gemeenzame taal ook gezegd van het lichaams-

deel van menschen en dieren, dat gewooulijk het

achterste heet, en wel bepaaldelijk om den persoon

of het dier zelf met verachting aan te duiden , door

het noemen van dat deel, dat walging wekt. || Ik

laat de meiden voortaan dryven en zeilen ; het zyn

agterenden van beulen (
verachtelijke onhandelbare

wezens), daar niet mee is te beginnen , Leev. 4 , 40.

— Zegsw. Zoo dom als het achterend van eene

koe (van een kalf, van een varken), aartsdom.

ACHTERÉLKANDER , bijw. van omstan-

digheid. Uit Elkander en Achter als voorz. van tijd

(zie Achter, voorz. 4). Gewoonlijk in twee woorden

geschreven (achter elkander). Doch het is raadzaam,

de twee verschillende gevallen , waarin de beide woor-

den in betrekking tot elkander voorkomen , in de spel-

ling te onderscheiden , en derhalve achter elkander te

schrijven , wanneer beide in hunnen gewonen zin gel-

den en dus de bedoeling is, dat van twee of meer

subjecten of objecten het eene zich achter ( aan de

achterzijde van) het andere bevindt; maar daarente-

gen , in ée'n woord , achterelkander , wanneer achter

de verouderde beteekenis van na heeft , in welk geval

het begrip der beide woorden altijd is samengesmolten

,

zoodat beide gezamenlijk een nieuw begrip uitdrukken

en dus eeue eenheid vormen. Achter en elkander, te

zamen genomen, verkrijgen dan de beteekenis van

achtereen of van achtereenvolgens , als dienende ter

aanduiding van eene voortdurende of telkens herhaalde

werking, of van aaneensluitende of telkens wederkee-

rende tijdruimten, te zamen in onderling verband en

als eene eenheid gedacht.

In den zin van achtereen opgevat, laat achterelkan-

der (althans in de bet. 1, o en 2, a) zoowel een en-

kelvoudig, als een meervoudig subject of object toe;

•vant hij het noemen van een enkelvoud denkt men
hier aan de deelen, waaruit het is samengesteld, die

met elkander in betrekking staan en zich in de een-

heid des geheels vereenigen. Evenals men b. v. zegt,

dat men de zes deelen , waaruit een boek bestaat

,

achtereen heeft uitgelezen, d. i. het ééne deel achter

of na het andere , zoo zegt men ook omgekeerd , dat

men het geheele boek achterelkander (in de spreek-

taal veelal achtermekadr) gelezen heeft, d. i. het ééne

gedeelte van het geheel na het andere. Stipt genomen

,

is in het eerste geval achterelkander juister , in het

tweede achtereen. Doch in het dagelijksche spraakge-

bruik worden beide onverschillig gebezigd. Achterelk-

ander staat dan in beteekenis geheel met achtereen

gelijk; het verschilt er alleen, wat het gebruik betreft,

in zooverre van, dat het 1° op een enkelvoudig sub-

ject of object toegepast, tot den gemeenzamen stijl

behoort, en 2° van een meervoud gezegd, meer aan

de verschillende voorwerpen afzonderlijk doet denken ,

terwijl daarentegen bij achtereen hunne vereeniging tot

een geheel , tot eene eenheid , op den voorgrond staat.

Zie verder bij Elkander, en verg. de art. Achter-
een en Achtereenvolgens.

1) Bij werkwoorden. — a) Aanduiding, dat eene

handeling , die zekeren duur vereischt , onafgebroken

,

zonder tusschenpoozen
,

geschiedt. || Hij las al de boe-

ken achterelkander uit (zonder intusschen iets anders

te lezen). Hij heeft tien brieven achterelkander ge-

schreven ( zonder tusschenbeide iets anders te doen ).
—

Lazen wij in die geestgesteldheid het geheele werk

achter elkander, IRldsch. 1, Voorr. IV. Ik zal hem

( dezen brief) echter niet agter elkander afmaaken

,

Leev. 8, 97.

b) Aanduiding, dat de herhalingen eener zelfde han-

deling elkander onmiddellijk opvolgen. || Dagt gy wel,

dat ik zo veele wyze woorden agter elkander spreeken

konde? Leev. 4, 243. Dat men thans dertien maal

agter elkander Azor en Zemire op onzen schouwburg

gespeeld heeft, 6, 260.

c) Aanduiding, dat — waar sprake is van ver-

schillende subjecten of objecten — deze de genoemde

werking e'e'n voor e'én in onmiddellijke opvolging ver-

richten of ondergaan ; hetzelfde als Achtereenvolgens.

|| De getuigen werden achterelkander (één voor één)

binnengeroepen. Het geheel is niet te overzien ; men
moet de deelen achterelkander hekijken. Er zijn drie

hoofdpunten , die wij achterelkander zullen behan-

delen.

2) Achter benamingen van tijdruimten.

a) Aanduiding, dat eene doorloopende werking ge-

dureude de genoemde tijdruimte onafgebroken geschiedt.

|| Na drie dagen achter elkander . . . ingesloten te

zijn geweest, v. lennep, Gesch. 12, 7. Waar hij

het echter nooit meer dan één uur achter elkander

uithoudt, kneppelh. 1, 31.

b) Aanduiding, dat de herhalingen eener zelfde

werking in elke der genoemde opeenvolgende tijd-

ruimten geregeld plaats hebben. || Hij heeft zes jaren
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irhterelkandtr cenr reis gedaan. Hij heeft weken ach

terelkander dagelijks een reebad genomen Zy heeft mij

drie dagen achterelkandcr be/

tanin. [n tegenstelling vau de hier behandelde sa-

mengestelde uitdrukking schrijft men, in twee noor-

den , achter elkander , waar achter, naar de gewone
beteekcnis , eene betrekking In de ruimte uitdrukt,

ah) b. v. Zij stonden, zaten, gingen, reden achter

elkander (de een achter den ander).

•»> n. \> nu «ti irroLoi n,
ACHTEREN, bh> vu plaats. Van het bijw.

Achter met het achterv. -en, waarmede ook rorrn van

voor, onderen van onder, binnen en buiten (be-inn-en

en beuit-en) van in en mV gevormd zijn •

ook a/teren, in overeenstemming met after . iv bij

II tut k

OrBohoon inderdaad een bijw. van plaats, wordt
achteren evenwel nooit op zich zelf als plaatsbepaling,

aU eigenlijk bijw. gebezigd Altijd wordt het dooreen
voorz., en wel door naar, van , tot uf te voorafge-

gaan, liet vervangt dan in plaats

in dergelijke woordvoeging, een znw., dat duor naar,

van enz. zon moeten beheerscht worden en datgene

aanduiden , wat achter of achteren is. echteren w rit

dus uitsluitend zelfstandig gebezigd , bekomt in ten

achteren (voor te den achteren d. i. tot het achte-

ren) — waarvoor men in Groningen, Drente en elders

i* 't achteren zegt — zelfs het onz. lidw. voor zich ,

en duidt altijd de ruimte aan , die hetzij binnen , hetzij

buiten een voorwerp — aan de achterzijde daarvan ge-

legen is.

1°. Naar achteren.

a) In 't algemeen. Naar de achterzijde (van iets),

achterwaarts, achteruit || Iets naar achteren schniven ,

duwen, zetten. Een weinig, nat, meer, te veel, ver,

verder naar achteren. I a hier in den

weg. zet ze wat meer naar achteren. — Buiten mo-
gelijkheid zich , hetzij naar voren , hetzij naar achte-

ren , te bewegen, KJTZPFBLH. 4, 79. Hij kon van
tijd tot tijd ter sluik een oog naar achteren slaan ,

4, 144.

6) In 't bijzonder. Naar het achtergedeclte van

het huis, t. w. naar eene achterkamer, naar de keu-

ken, de binnenplaats enz , in welken zin echter naar

achter meer gewoon is. Zie ACHTSB, bijw. 1,4)
|| De matrone, naar achteren gegaan, keerde spoedig

roet hoed en doek terug, K Zee, 8, ~'Hl Hij ging

naar achteren: hij zag rond: geen dienstbode in de

buutt , 8, 115.

— Inzonderheid met het i
. dat uien

achter in of buiten liet h i
i -. jdt om

aan natuurlijke behoeften te voldoen. Meest aU school-

term ik even naar achteren F

2°. r'an achteren.

a) Eigenlijk Van de achterzijde (van iets) af Al

leen gebruikelijk in de vereenigde uitdrukkingen: van
achteren naar voren en van achteren tot voren , van
de achterzijde naar of tot de voorzijde || Hij wan-
delde het schip op en neder, van vuren naar achte-

ren, en dan weder van achteren naar voren. Het
Hebreeuwsch wordt van achteren naar voren ge-
schreven.

I'i-r van «fleren tot v,ur> ii

BS w«.« Ie «peuren.

I'.r.h l,..t 1

In 't bijzonder. Van of uit het achtergedeelte

van het huis ; waarvoor echter van achter meer in

gebruik is. || Op dit oogenblik werd er hard aan de

voordeor gebeld: de dienstmaagd kwam van aehl

geloopen, om te zien, wie zich aanmeldde, K. Zev.

c) Bij uitbreiding, naar de meest gewone opvatting.

Aan de achterzijde (vau een voorwerp l Eigenlijk «e

legd i,ii opzichte vau den persoon, die hel voorwerp
beziet of nadert emi of uit de ruimte . die er achter

ligt; maar door het gebruik ouk ten opzichte van het

voorwerp /• i i ,i ,< «

de achterzijde
|| Iets van achteren bekijken Iemand

van achteren oaderen lli] werd van aeh1

vallen. Ben \ uursclieriu
. van voren rood, van achte

ren blauw. De Sphini had van i .laanU

eetier vrouw, van van een leeuw V
IJ ulieden van aehterei {Jaden, Urut. 11, 4.

Gy besett tny van acht ru voren,/
5. Totdat twee inden vijandelijke vaartuigen hemvan
achteren kwamen opluopeu , v, LENNEP, tl^ch. 11,

van achteren binnengedrongen
zijnde, 11, ar, van achteren

vostgestnki , A" Zet I. 168 De Sotaeteil vu voren
en van a. hl, r. n , in plaat afgebeeld), kmi-iiih.
2, 195.

in achteren gi i

i'i sin e met rood en blaauw t>, vtipi

BlLle 19 378.

ZegBW. Iemand liever van achteren dan van
voren zien, hem gaan dan komen, niet

op zijn bijzijn gesteld zijn || Men wil wel zeggen,

dat de rentmeester onzen kleine altijd liever van ach-

dan van voren gezien haddc, roKKt , Ven
ir 4, 'ji

d) figuurlijke opvatting tier vorige bet B(j ww,
van waarnemen en buoordeelen ( als zien , inzien , be-

grijpen , beschouwen , of blijken , schijnen enz. ) , ter

aanduiding, dat de kennis of het oordeel aangaande
eene handeling of een voorval gevormd is aan hel

einde, na den afloop daarvan , t. w. met zinspeling op
het alsdan verand Ipnnt van beschouwing

en booordecling. || De heeren zijn met hun V001

lingen wat voorbarig geweest , . . want , van achte-

ren beschouwd , . . sus , A' Zev. 1 , 84. Hoc jam-
mer . van achteren gezien , dat ik het voornemen . . .

niet werkelijk ten uitvoer bracht, r> , 1'J'i. De oude

Elitick , die van achteren inzag, dat bij ... aanlei-

ding gegeven had tot 's mans dood, 5, 2'JG. 't Blijkt

nu van achteren , dut zij kennis had mei een vrouw

uit een slecht huis, 8, 244. Ik had er van achteren

half beronw over , 4, 141.

— Ook in de redeneerkonde , alt vertaling vau deu

lal knnstterm a pusteriori , bij de zooeven geno

ww. van vrei "ding,

dat begrippen, voorstellingen of oordeelen de uitkom-

-ti n /i(M van waai oiet van n deni i

of gevolgtrekkingen , en derhalve tegenstellingen uit-

maken van begrippcu of oordeelen van voren (aj>

d. i. door redeneering, verkregen. Daar een begrip

a priori zeer goed opgemaakt kan worden, nadat men
zich reeds van achteren (a putter tori) van dezelfde

/aak een begrip gevormd heeft, / taat bfl

opvatting het begrip van eene betrekking in den tijd
,

wordt
, geheel op den achter-

grond || Herinneringen, die ons toonden dat de

vrouw, niet alleen van v.n n , of a priori , maar ook

van achteren , a posteriori , beschouwd , de baas is

,

roKKt, De Vrouw, 2, 129.

8°. Tot achteren - - Tot aan de achterzijde (van

iets). Alleen in de

— Zegsw. l'an voren tot achteren , van de voi

aan de achterzijde; in tweeledige opvatting:

a) Aan alle kanten. II De II ek bet paard

van voren tot achteren Men heefl het I D

ren tot achteren doorzocht.

b) Van het begin tol het einde. || Hij leer

een boek van voren tol achteren I II i

kende het vers van vuren tot achteren van buiten
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i". Ten achteren. — Achter een bepaald punt in

de ruimte of in den tijd ; met het bijdenkbeeld van
tekortkoming. Altijd met het ww. zijn (al of niet uit-

gedrukt), blijven of (ge)raken.
a) Van uurwerken. Ten achteren zijn, achterlijk

zijn , ten opzichte vau den werkelijken tijd ; een vroe-

ger tijdstip aanwijzen dan werkelijk aanwezig is ; achter-

gaan. Hetzelfde als Achter zijn (Achter , bijw. 1 , c),

welk laatste echter meer gewoon is. || Die klok is vijf

minuten ten achteren.

b) Van personen, meest in figuurlijke toepassing.

Verg. ten achter (Achter, bijw. 1, d).— Ten achteren zijn of — blijven, zich nog niet

bevinden op het punt , waar men behoorde te zijn

,

of waar anderen zich bevinden , bij wie men dus ach-
terstaat.

|| Ten achteren zijn met zijn werk, met
zijne betalingen, niet zooveel afgewerkt hebben als

men behoorde, niet afbetaald hebben wat men schul-

dig is (de ontkenning van Aan zijn: verg. Aan,
28, d). — Ik begryp, dat gy ten agteren moet zyn,
en dus meer dan genoeg voor u te doen vindt ... om
voort te stndeeren, Leen. 5, 79. Myne Tante ...

vyftig modens ten agteren (zijnde), 7, 346.— Ten achteren (ge) raten, in den toestand ko-

men van achterlijk te zijn. || Zich vereenigende met
het koor, merkt hij te laat, dat hij ... eenige ma-
ten ten achteren geraakt is, kneppei/h. 1. 221. (Hij)

verwaarloosde ... al zijne collegiën , . . . raakte ten

achteren in zijn vak , enz , 1 , 100.
— In 't bijzonder. In zijne zaken achteruitgaan,

in geldelijke ongelegenheid komen. Voorheen Ten ach-
teren gaen , bij plant, „appovrir, depauperari."

|| Door
herhaalde verliezen ten achteren geraakt, heeft hij

eindelijk zijne betalingen moeten staken.

ACHTERERVE, znw. gemeensl., uitsluitend

gebruikelijk in het mv. -erven. Uit het bijw. Ach-
ter en Erve.

1 ) Eigenlijk. Latere erfgenaam ; degeen aan wien

eene erfenis later , na den onmiddellijken erfgenaam

,

versterven moet. || Als hij zijn zoon zoo aan luiheid

en verkwisting gewent, dan zullen zijne achtererven

niet veel te deeleu vinden.

2) Bij uitbreiding, in 't algemeen. Nazaat, nako-
meling. Thans niet meer in gebruik.

Soo hebben sy verdient, met Jacobs achter-erven,
Trots Dijn' bekommering

, te smelten in verdriet.

huygens 1 , 93.

ACHTENEXCENTRIEK, znw. onz., mv.
excentrieken. Uit Excentriek en het bijw. Achter,
hier genomen in de praegnante beteekenis van achter-

uitwerkend. In de stoomwerktuigkunde. Excentriek aan

een scheepsstoomtuig ; t. w. eene schijf, beweegbaar

om eene excentrieke (zich buiten het middelpunt be-

vindende) tap, en dienende om de beweging der stoom -

schuif zoo te regelen, dat de schepraderen of de schroef

achleruilwevken

.

ACHTEHPRONT, zuw. onz., mv. -fronten.

Uit het bijw. Achter en Front. De achtergevel van een

gebouw , beschouwd ten opzichte van zijne gedaante

en kunstwaarde , van den indruk dien hij op den aan-

schouwer maakt. Waar dit bijdenkbeeld niet bestaat,

zegt men alleen Achtergevel , welk laatste echter dat

bijbegrip niet uitsluit. || Een fraai, sierlijk, lief,

leelijk , wanstaltig achterfront. Het achterfront van

dit gebouw is nog schooner dan het voorfront.

ACHTERGAAN, onz. onreg. st. ww. der

T" kl., met hebben: gaat achter, ging achter, heeft

achtergegaan. Uit Gaan en het bijw. Achter (II , 1 , c).

Van uurwerken. Bij den werkelijken tijd ten achteren

zijn , een vroeger tijdstip aanwijzen dan werkelijk aan-

wezig is. || Mijn horloge gaat achter. Die pendule

gaat tien minuten (een kwartier, een half uur, enz.)

aebter. — Op het laatst van de week staan die slak-

ken van uurwerken, die toch al zoo woest achter-

gaan, heelemaal stil, kneppelh. 2, 186.

— Het achtergaan kan het gevolg zijn van een tjj-

delijken stilstand van het uurwerk, maar ook van een

te langzamen gang of loop. Vandaar dat het woord
dikwijls gebezigd wordt voor Te langzaam gaan. || Die

klok heeft al lang achtergegaan ; ik zal den slinger

wat laten verkorten.

Syn. Zie Achterloopen.
xviide e. Voorheen gold achtergaen in verschil-

lende opvattingen : zie Mnl. Jl'db. 1, 26. In de 17 de eeuw

nog in den zin van achteruitgaan, ten achteren ra-

ken , t. w. in nering of geldzaken , en dan met het

hulpw. zijn.

Griet die kindt/rt, 't goet dat mindert.
Claes gaet achter alle jaer.

roiRTBRS, Mask. 170.

ACHTERGANG , znw. m., het mv. niet in

gebruik. Van achter gaan in den zin van naar achte-

ren gaan. Verg. Achter (II, 1 , b) en Achteren (1°).

Eigenlijk het naar achteren gaan , t. w. om aan eene

natuurlijke behoefte te voldoen ; de stoelgang. Bij uit-

breiding gezegd van den buikloop. Doch het woord is

weinig meer in gebruik.

ACHTERGANG, znw. vr.,mv. gangen; verkl.

•gangetje, mv. -tjes. Uit het bijw. Achter en Gang (vr.).

1 ) Gang in het achtergedeelte van een huis ; of

wel: Het achterste gedeelte van eene gang, die van

voor naar achter loopt. || Als de kinderen zoo'n leven

willen maken , moeten ze in de achtergang blijven.

2) Scheepsterm. Plank, uit het achterste gedeelte

van een schip uitgebracht, waarover men aan en van

boord gaat; alleen iu gebruik, wanneer er nog ééne

of meer gangen uitgebracht zijn. |] Draag die zware

kisten over de achtergang; die is sterk genoeg.

ACHTERGEBOÜW, znw. onz., mv. -ge-

bouwen-, verkl. -gebouwtje , mv. -tjes. Uit het bijw.

Achter en Gebouw. Gebouw achter een ander, dat als

hoofdgebouw beschouwd wordt ; of we! : Het achterste

gedeelte van een gebouw. || Het achtergebonw is ge-

heel uitgebrand.

ACHTERGEDEELTE, znw. onz., mv.
-gedeelten. Uit het bijw. Achter en Gedeelte. Dat

gedeelte van iets , dat zich aan de achterzijde of den

achterkant bevindt; de achterzijde van iets met de

daaraan grenzende deelen. || Het achtergedeelte van

een gebouw , een schip enz.

ACHTERGESTEL , znw. onz.,mv. -gestellen.

Uit het bijw. Achter en Gestel. In de rijschool. Het
achterste derde gedeelte van een paard ; de deelen , die

zich achter den ruiter of het zadel bevinden, dus:

het kruis, de henpen, de staart, de billen en de ach-

terbeenen. Ook Achterhand geheeten: zie ald. (2
ds

art., 1). || Dat paard heeft een flink achtergestel.

ACHTERGEVEL, znw. m., mv. -gevels en

-gevelen , het laatste alleen in den hoogeren stijl

;

verkl. -geveltje, mv. -tjes. Uit het bijw. Achter en

Gevel. De gevel aan de achterzijde van een huis; de

achtermuur, t. w. wanneer die vrijstaat en van buiten

gezien kan worden. || De achtergevel is wat bouw-

vallig. Een keurig antiek achtergeveltje. — Deze zaal

,

van waar men, door drie hooge schuiframen in den

achtergevel , het uitzicht had op een groote waterpartij

,

K. Zev. 2, 43.

Syn. Zie bij Achterfront.
ACHTERGRACHT, znw. vr., mv. -grach-

ten; verkl. -grachtje, mv. -jes (in de bet. 2). Uit

het bijw. Achter en Gracht. Voorheen , toen men nog

graft zeide , ook Achtergraft.

1 1 In den vestingbouw. Die gracht bij vestingwer-

ken , die het meest naar de zijde der verdedigers gele-
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geo is ; iu tegenstelling van de Voorgracht aan Je

zijde der aanvallers. In dezen zin onderstelt het woord

dus altyd het aanwezen van meer dan e'éne gracht.

|| De vijand was reeds tot de achtergracht genaderd.

2) Van de bebouwde en bewoonde grachten in eene

stad. Eene gracht in eene achterbuurt , in een achteraf

gelegen minder aanzienlijk gedeelte der stad. || Hij

woont op eene achtergracht. Zelfs op de achtergrach-

ten van die stad treft men vrij ruime huizen aan.

Een arm vrouwtje, dat op een achtergrachtje woonde.

ACHTERGROND, znw. m., mv. -gronden.

I i'. het bijw. Achter en Grond. Het achtcrgedecltc

van een grond , waarop zich voorwerpen bevinden die

men beschouwt; dat gedeelte van een landschap, een

tooneel of een vertrek, dat ten opzichte van den be-

schouwer het verst af ligt. Zoowel in de eigenlijke

opvatting als in de figuurlyke toepassingen het tegen-

overgestelde van Voorgrond. || Van die hoogt'

men een prachtig uitzicht: op den voorgrond de Rijn

en de bekoorlijke Rheingau, op den achtergrond de

blauwe bergen van Rijn-Beieren. De achtergrond van

het tooneel vertoont een bevroren vijver met schaat-

senrijden. — E;n taamlyk groot bosch . . . maakt
eenen fraaijen agtergrond , en doet alles veel beter eu

helderder uitkomen , Leev. 4 , 298.

uit zonneglans en nevelen . .

.

Ziet gij d' achtergrond reeds grauwen

,

Die met die-per lint gaal blauwen.
Waar het Cleefsch gebergt-

TBR HAAR, GC'l. 3, 189.

— Bg uitbreiding, van eene teekeniug of schilderij.

De afbeelding van een achtergrond; datgene wat als

verder af gelegen wordt voorgesteld. || Een flauwe,

donkere, sombere, heldere achtergrond. Die schilder

maakt te weinig werk van zijne achtergronden. Üp
den achtergrond een zwaar .bosch. De acht' t

met een dorpje gestoffeerd.

Zoo let een ichilder, door zyn kunst en wyze vonden,
Zyn beelden in het licht door donkere achtergronden.

hoogvliet, Mr. 218.

— Ook in figuurlijke toepassing, bij vergelijking

met de beelden van een schilderstuk. || Zoo velen

,

die zij had leercu kennen en liefhebben ; en daarbij

liet beeld van zekeren beminnelijkc-n luitenant

niet op den achtergrond, A". Zev.2, 279. Den vrijen,

lossen
, jongen . . . man , die grillig en oorspronkelijk

tegen den valen achtergrond der maatschappij afsteekt
,

KHEPPEI.H 1 , 189.

— Zich op den achtergrond plaatsen { houden

,

terugtrekken enz.) , in den eigenlijken zin , t. w. in

een vertrek enz. Zich achteraf plaatsen, zich op een

afstand houden , zich niet in den kring der hoofdper-

sonen van het gezelschap begeven , uit schaamte of

vrees. Il Zulke arme zielen zijn gehouden, als er men -

schen zijn, zich op den achtergrond te plaatsen,

K. Zee. 1 , 346 Onze aannemer (scheen) . . . cenigs-

zins door de tegenwoordigheid der drie deftige dames
geïmponeerd ; waarom hij zich dan ook maar wat op
den achtergrond terugtrok, 5, 159.

— Op den achtergrond blijven {zich houden enz),
in figuurlijken zin. Zich niet doen opmerken , zich

niet als hoofdpersoon gedragen, maar zich met eene
lijdelijke rol of met die van toeschouwer vergenoegen.

|| Het eerste jaar, op den achtergrond blijvende, aan
rondkijken , opnemen em. ... te besteden , stilletjes

zijn weg te gaan, kneppelh. 2, 5. Voor sommigen
is zich op den achtergrond te houden de weg tot eer

en aanzien ... geweest, beets, Vertch. 2, 7.— Op den achtergrond (ge)raken {staan enz),
op (of naar) den — wijken, niet meer opgemerkt
worden, geene aandacht of belangstelling meer wek-
ken. || Sedert hier zekere Van Arkcl op het tooneel

verscheen, zijn wij allen op den achtergrond geraakt,

en hij is d .-de gast, Wïldsch. 2, 179.

Dat . . . een historisch feit bij haar te zeer op den
achtergrond geraakt is, grokn v. pr., Versch. 1

Naaiin lijks blikte hij haar aan , of de onaangename
gewaarwordingen , die hein kwelden , weken op den
achtergrond, A' Zei- 5, 123.
— Iets op den achtergrond stellen, op (of naar)

den — schuiven, drijven, verwijderen enz., het te-

rugzetten, als minder belangrijk beschouwen, er min-
!
der aandacht aan schenken.

|| ( Hij ) neemt geen deel aan
een .Ministerie, waar het hoofdbeginsel zijner over-

tuiging op den achtergrond zou worden gesteld

,

groe.n v. pr., Vertch. 46. Alsof door het gezag der

rede het gevoel op den achtergrond werd gedreven,
opzoomek, Wezen d. Deugd, 10G Lang vergetene

of ah onaangename schrikbeelden naar den achtergrond
verwijderde gedachten, K. Zeo. 5, 95.

ACHTERHAAR, znw. ouz., mv. -haren (in

I de bet. 1 ). Uit het bijw. Achter en Haar.

1 ) Een haar van het achterhoofd of van het ach-

terste gedeelte cener pruik. Bijna uitsluitend in het mv
|| Lange achterharen, die over de schouders neer-

golven.

2) Collectief, zonder mv. Het haar (de gezamen-
lijke haren) van het achterhuofd of van het achterste

gedeelte eener pruik. || Het achterhaal wordt door-
' gaans niet zoo spoedig grijs als het haar aan de sla-

pen. Het achterhaar moet kort geknipt worden.

ACHTERHALEN, bcdr. zw. ww„ met
hebben. Dit iiet bijw. Achter en Halen onscheidbaar

samengesteld, en dus met den klemtoon op halen,

achterhaalt , achterhaalde, heeft achterhdild. — Ha-
len staat hier iu den zin van bereiken , die b. v. nog

> duidelijk spreekt in het zejgen : „ kan ik de schuit

nog halen/"' d. i. nog bijtijds bereiiceii. Achterhalen

is dus eigenlijk van achteren bereiken, t. w. een per-

soon of eene zaak, die voor ons uitgaat; hetzelfde

wat men thans inhalen noemt. In dien zin werd hit

, vroeger ook werkelijk, zonder cenig bijdenkbeeld, ge-

bezigd. „ A ch terhalcn , acconsuivre , attaindre en

allattt ; assequi, consequi ," en „Yemanden ach-
terhalen int loopen, accueillir aucun , devancer

ou passer aucun a courrir ; cursu aliquem superare

,

\

praevertere, antevertere ," PLANT. M rwerd

het inhalen op onderscheidene wijzen figuurlijk en meteen

bijdenkbeeld opgevat ; vanwaal' verschillende — gedeel-

telijk thans niet meer gebruikelijke — beteckenissen.

xviiitr en KVlildc B, — 1) Met een persoon als

object.

o) Iemand evenaren, gelijkkomen in het een of an-

der opzicht.

lek wenschte Ovidius, van dichtlitfit aengeport,
Uns t' achterhaelen.

VONDEL 11 , 270.

— Soms ook met een zakelijk object, doch alleen

bij persoonsverbeelding in den hoogeren stijl. || Een

meedestryder {mededinger) van Corbulo, graatigh om
de ecre van 't herwonnen Armenië met het temmen
der wederspannighen te achterhaalen {aequare) , hoopt ,

Tac. 244.

Dal Mernphis 't hoofd Inhaal, en vry den moed laet dalen

i glinst'rende Kasteel , dat in de bergen light.

Dal Sldon olel eens droom dees' spitsen t' achterhalen.

VONDEL 1 , 760.

b ) Iemand verschalken , bedriegen , misleiden ; ei-

genlijk, hem stilletjes van achteren op 't lijf komen

en beetnemen.

Schetein woorden geven zy de vleiert), waer door M hem
[achterhalen

VONDEL 1 . 401.
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2) Met eeue zaak als object.

<z) Eigenlijk , van stoffelijke voorwerpen. Iets, dat men
wenscht machtig te worden , van achteren bereiken, met

het oogmerk om het te grijpen en er zich meester van te

makeu. || Struyckroovers, zeeroovers en vrybuyters,

die des koopmans goedereu , wagens en schepen met

snelheydt achterhalen , ende in haer geweldt sien te

krijgen, visscher, Sinnep. 100.

b) Overdrachtelijk, van geestelijke zaken. Iets lee-

ren kennen, begrijpen, bevatten of verstaan; met de-

zelfde overdracht, die ook in vatten, begrijpen, lat.

capere , fr. saisir
,

plaats heeft.

O menschen , menschen! wilt niet reden achterhalen,

Hoe gierigheyd en weeld twee quade zaken zijn.

krul , Panip. Wereld , 1 , 67.

Zoo wie maer zijn gezicht laet op haer schoonheyd dalen,

En ken met geen gedacht dat wonder achterhalen.

1, 72.

Ik heb inijn Heer zotntijds , en dikwijls, leggen male,

Op 't geen met mijn verstand ik niet kan achterhale.

3, 309.

Tracht Gods geheimen door 't vernuft niet te achterhalen.

DE HARRE, Besp. 67.

Meer , . . dan 't vernuft kan achterhalen. 102.

— Ook bij schrijvers van het laatst der 18de en

't begin der 19 do eeuw treft men het woord nog in

dien zin aan. || Nog veel minder kunnen wij het

juiste denkbeeld achterhalen van den omslag der zaken

in Indie, stijl, Opk. 268.

om 't geheim uws Wezens te achterhalen,

En door te dringen tot die ougeschapen glans.

wiseliüs, il/eng. -2, 130.

liedend, liet. Het onderwerp is altijd een per-

soon, of althans iets dat als persoon gedacht wordt.

1) Met ecu persoon als object.

a) Eigenlijk, naar de meest gewone opvatting.

Iemand , die op weg — inzonderheid op de vlucht —
is, van achteren bereiken, hein inhalen; altijd mei

het bijdeukbeeld , dat men hem vervolgd heeft met

eene vijandige bedoeling , hetzij om hem wraak of

straf te doen ondervinden , hetzij om hem in de uit-

voering zijner oogmerkeu te verhinderen. Het per-

soonlijke object kan ook een dier zijn, of, bij uit-

breiding, een vaar- of voertuig, waarin zich menschen

bevinden. || Eeneu vluchteling achterhalen. De dief

werd achterhaald. De zeeroovers zeilden te goed, wij

konden ze niet achterhalen. — De Egyptenaers jaegh-

dense na , ende achterhaeldense . . . aen de zee, Exod.

14, 9. Nu en dan vroeg ik eens naar den weg, doch

reed dien nooit op, om niet agterhaald te worden , Leev.

5, 296. Duizenden, inde verwarring der vlugt geval-

len , achterhaald door den woedenden vijand, v. D. palm,
Red. 2, 162. Een losgebroken leeuw rooft . . . een kind;

... de moeder ziet het, achterhaalt hein, enz., 1, 35.

Toen hij ... te Frankfort door een renbode werd ach-

terhaald, v. lennep, Gesc/t. 11, 50. Deze ... wis-

ten ... een schip te achterhalen, waarin enz., 11 , 212.

Dan zal haar spoor ook licht te vinden zijn ; ... 't is

vreemd, dat gij nog niet op weg zijt om haar te achter-

halen, K. Zee. 4, 178. Dat men Klaasje , toen zij ...

ontsnapt was, niet heeft pogen te achterhalen, 6, 173.

Van de herkenning van veroordeelden , die ontvlugt en

weder achterhaald zijn, W.v.Strafv., Opschr.v. Tit. X.

Verraders! 'k leg mijn hoofd niet neer,

Eer ik u achterhaal. bild. 1 , 132.

En Fylakus ontduikt de speer zijns vijands niet,

Terwijl hem Leïtus al vluchtende achterhaalde.

2, 437.

't Zal al , den vluchtende achterhalen

,

Met bliksemend gebit en onbeteugeld ros!

3, 326.

In 't sporelooze bosch verloren en verdwaald

,

Werd zij door 't monster, dat haar opzocht, achterhaald.

TK. V. rijswijck 53a.

— In hoogeren stijl kan het onderwerp ook eene

zaak zijn, die een persoon vertegenwoordigt. || Sosal

't geschieden, dat het sweert . . . u aldaer . . . sal ach-

terhalen , Jerem. 42, 16.

't Zijn Fingals wapens die daar blinken
,

Zijn wraakzwaard heeft u achterhaald '

BILD. 2, 134.

Geen straf scheen 't misdrijf te achterhalen.

TOLLBNS 6, 74.

— Spreekw. Al is de leugen wonder snel (of nog

zoo snel), De waarheid achterhaalt ze wel (CATS 1,

563 b, visscher, Sinnep. 118).
b) Overdrachtelijk, uitsluitend van personen. Iemand

van eene schuld overtuigen ; hem op iets , dat kwaad
of strafbaar is, betrappen en daarvoor aansprakelijk

stellen; eigenlijk , hem als 't ware bereiken met de

wrekende gerechtigheid. Thans weinig meer in gebruik.

|| Gy moet my niet noemen; ik moet er buiten; men
moet er my niet door agterhaalen kunnen, Blank.

3 , 244. Een ontwerp , aan 't welk de Staat in geenen

deele zijn zegel gehecht had en waarover dus wel de

aanleggers, maar niet de Staat zelf, konden achter-

haald worden, v. lennep, Gesch. 10, 76.

En als hy 't mist, en ons dan soeckt te achterhale.

Dat wy 't hem ontnomen nebbe.
w. d. hooft, VerX. Soon 37.

— Inzonderheid van het betrappen op een leugen.

Jj
Dit laatste is hooren zeggen, en ik wil er niet over

achterhaald zijn (zoo i/c mij vergis , moet men mij niet

van leugen betichten), Wildsch. 5, 67. London ... is

zoo . . . toegenomen , dat men er . . . 900,000 zielen in

aautreft; nu wil ik juist in eene ziel twee of drie, min
of meer, niet achterhaald zijn, fokke, B. R. 2, 55.

Al seyd' ick dat het wout daer (in Eden) staeg en eeuwig
[bloeide

,

En dat 'er honig-raet uyt alle klippen vloeide

,

En dat men uyt een berg kon tappen soeten wijn

,

Noch leed ick geenen nood om achterhaelt te zijn.

CATS 2, 4.

— Aaiiin. Hooft bezigt achterhalen in dezen zin

ook met eene zaak, t. w. de schuld, als object, waar-

door het woord de beteekenis van ontdekken verkrijgt

,

die bijna met die van leeren kennen, begrijpen (XVI I
de

en xvnide E., 2, b) samenvalt. || Men verstondt de

treeken. Maar een deel der gevolghzaamheit lagh in die

niet t'achterhaalen (pars obseauii in eo , ne depre-

henderentur), Tac. 472.

Op dezelfde — thans ongewone — wijze vindt men
het woord ook bij bild., vermoedelijk in navolging

van hooft. Emilia, vreezende dat de samenzwering

van Cinna ontdekt is, zegt:

Augustus , 't gaat gewis , heeft alles achterhaald.

4, 150.

2) Met eene zaak als object.

a) Eigenlijk, van voorwerpen. Verg. xvnde eu

xvmd0 E., 2, a). Iets inhalen en vatten, t. w. een

voorwerp dat wegwaait, wegrolt of wegdrijft.
|

Eerst

nog werd de hoed van Pieter achterhaald (die op 't

water wegdreef), beets, Cam. Obsc. 84.

b) Van eene schade. Ze herstellen, weder te recht

brengen; eigenlijk, het verlorene inhalen en weder in

zijne macht brengen; hetzelfde dus wat ook (eene

schade) inhalen genoemd wordt, welke uitdrukking

thans de meest gewone is. Verg. ook verhalen (zijne

schade op iemand). \\ Hij heeft veel verloren; maar

zoodra zich eene goede kans opdoet, zal hij die schade

lichtelijk achterhalen.

Afl. Achterhaling ( W. v. Strafv. a. 286).
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ACHTERHALS, znw. m., niv. -haken Uit

het bijw. Achter en Hals. Hetzelfde als Nek. Doch
het woord is weinig in gebruik. „Achter-hals, j.

neck , cervix", kil.

ACHTERHAND, zn" vr., mv. handen.

L'it het bijw. Achter en Hand. In de ontleedkunde.

De handwortel of het achterste gedeelte der hand,

waarmede zij aan den voorarm verbonden is. Lat. carpus.

Naraeost, Achterhandsbeentje

.

ACHTERHAND, znw. v-r., zonder mv., om
de beteekenis. L'it hit voorz. Achter en Hand, welk

laatste hier als door het voorz. beheerscht gedacht

wordt: datgene wat achter de hand is.

1) In de rijschool. Het achterste derde gedeelte

van een paard; de deelen, die zich achter den ruiter

of het zadel bevinden, dus: het kruis, de heupen, de

staart, de billen en de achterbeenen. Ook Achtergestel

geheeten: zie ald.

2) In verschillende kaartspelen.

a) Eigenlijk. De stelling van dengene, die hetzij

met het spelen , hetzij met het maken van 't spel

,

bet laatst aan de beurt komt. Verg. de uitdrukking

Achter de hand ettert, bij Hand. || De achterhand

hebben. Aan de achterhand zijn , — zitten. Hij liet

dien trek loopen, om de achterhand te krijgen. —
Het is zaak, des noods een offer te wagen om de

achterhand te bekomen en meester van 't spel te wor-

den , V. LENNEP, Ifhistsp. 44.

b) Overdrachtelijk.— «)Dc kaarten, welke de spe-

ler, die aan de achterhand zit, in handen heeft.
|

Hij

had een sterke achterhand.

/*) De speler zelf, die aan de achterhand zit. || De
achterhand heeft geen troef meer.

ACHTERHANBE, onverbuigbaar bnw., om
de absolute beteekenis zonder trapp. v vergel. Eigen-

lijk de als bnw. gebezigde koppeling van hande (zie

ald.) met den 2den nv. mv. van het telvv. Acht (verg.

Acht, I, n, 2). Evenals alle soortgelijke woorden op

hande alleen attributief gebruikt. Bepaling eener hoe-

veelheid, waarvan de samenstellende deelen van ver-

schillenden aard zijn; te kennen gevende, dat zij in

bet een of ander opzicht tot acht verschillende soorten

behooren ; van acht soorten , achtsoortig ; hetzelfde als

Achterlet , dat echter meer in gebruik is. Het volgende

znw. is óf het mv. van een persoons- of voor

naam, óf een cnkelv. verzamelnaam. || Achterhande

personen. Achterhande stoelen. Van achterhande wijn.

ACHTERHANDSBEENTJE , znw. onz.,

mv. -beentjes Uit Achterhand (l»,e art.) en Beentje.

In de ontleedkunde. Een der zeven beentjes , waaruit het

geraamte van den hand wurtel of de achterhand bestaat

ACHTERHAR, znw. vr., mv. -harren. Dit

het bijw. Achter en Har. In den sluisbouw. Achter-

stijl of draaistijl van eene sluisdeur; de stijl of balk,

die achter tegen den muur bevestigd is, en om wel-

ken de deur draait. Ook Broekbalk peheeten: zie ald.

|| De volkomene sluiting der achterhar in hare spon-

ning. De hals der achterhar draait in een ijzeren beugel.

MameriHt. Achterharsponning.

ACHTERHEEN, bijw. van richting. Uit het

bijw. Achter es Heen. Als bijw. van richting zou

achterheen altijd een ww. van beweging behooren te

vergezellen , om de beweging te kenmerken als uit-

gaande van zeker punt en zich uitstrekkende naar de

achterzijde van het voorwerp, dat men zoekt te be-

reiken. Intusschen wordt achterheen nooit zoo gebruikt.

Het staat altijd bij een der bijw. van plaats, er, daar,

hier, ergens of waar, gebezigd ter vertegenwoordi-

ging van eene zaak of handeling (er, daar, ergens

achterheen) , en heeft dus de waarde van een voorz.:

verg. de Aanm. bij Aan en Achter (als voorz., bij

Constr., kol. 36 en 633). Als zoodanig drukt het eene

bijzondere betrekking uit tosacnen ecu handelenden

persoon en eene zaak , waarmede hij zich bezighoudt.

De uitdrukkingen er, daar, ergens en:, achterheen

zijn alleen in gebruik bij de ww. trekken en zitten,

ter vorming van de meer of min onbepaalde gemeen-
zame zegswijzen:

— Ergens achterheen trekken, eene zaak, die men
niet goed kent, en naarbij men twijfelt of zij wel m
orde is, ongemerkt onderzoeken; er als 't ware op
afgaan , er heeu gaan , om ze van achteren te bespie-

den, ten einde naar bevind van zaken te handden.

|
Van die vrijage bad ik niets gemerkt; daar moet

ik eens achterheen trekkeu. Hij dankte voor de waar-
schuwing, en zou er achterheen trekken.

— Ergens achterheen zitten , eene zaak , die niet

genoeg vordert , beter doen voortgaan ; zich moeite

geven om ze te bevorderen ; als 't ware er zich ach-

ter plaatsen om ze voort te drijven, en er achter blij-

ven ( zitten ) door te volgen in de richting waarheen

zij gaat. Versterking van de zegsw. achter iets zitten

:

zie bij Achter, voorz. 2), kol. 635, en de daar

opgegeven voorbeelden.

Aanm. In sommige dialecten, met name in Gel-

derland, wordt, voor achterheen, veelal achterher

gezegd: denkelijk naar het voorbeeld van hd. hinterher,

dat echter minder juist is dau ons achterheen, daar

her het tegenovergestelde van heen beteekent, t. w.

niet de richting van het subject uit , naar zeker punt,

maar die van zeker punt naar het subject , hetgeen

hier niet te pas komt. Fokke gebruikt de uitdrukking

achterherzitten , op ongewone wijze, als een bedr.

ww., in den zin van achternazitten, vervolgen. || De

oude Goden achter her te zitteu , beelden en tempels

af te breken , enz., B. R. i, 8.

'ACHTERHER. Zie de Aanm. bij 't vor. art.

ACHTERHOEDE , zmv vr., het mv. -hoe-

den weinig in gebruik, omdat er meestal slechts van

ée'ne achterhoede sprake is. l'it het bijw. Achter en

Hoede. — Achterhoede wordt door kiliaan als een

verouderd Vlaamsen woord opgegeven. „Achter-
hoede, vet. Fland., subsidium , tertia acies , postre-

ma acies." Bij hem is Achterlocht het gebruikelijke

woord , en dit wordt ook door de Staten-overzetters

gebezigd. In 't Mul. zeide men Achtertvaerde (SInl.

Il'db. 1 , 37), doch daarnevens achterhoede , welk

laatste echter niet alleen bij Vlaamsche, maar ook bij

Hollandsche schrijvers gevonden wordt (stoke 9,

649, enz). Een andere, voorheen niet ongewone,

naam was Achterbende , bij kil. Achterbande. Thans

is bij de krijgskundigen alleen achterhoede 'm gebrmk.

Verg. Voorhoede.
1) Eigenlijk, in het krijgswezen.

a) Bij de landmacht. Gedeelte troepen, dat, afge-

zonderd, het hoofdkorps van een marcheerenden troep

volgt; dat zich achter het hoofdkorps bevindt en

daaraan tot hoede verstrekt. || Bij een terugtocht

rust de zwaarste taak op de achterhoede. — Als hy

in de agterhoede geplaatst, of wel by de bagagie ge-

laaten wordt , Leev. 7 , 104. Met het aanbreken van

den dag werd de vervolging voortgezet en de achter-

hoede van het vijandelijk leger . . . verslagen, bosscha,
Lev. v. W. II, 111. Thielmann's legercorps zou ...

als eene achterhoede den marsch der overige leger-

corpsen dekken, knoop, Waterloo 71.

De voor- en middentogt zyn thans de bosschen door.

En de achterhoede volgt al juichend' hen op 't ipoor.

V. viehkk.v, Germ. SI.

Bn Sagol leidt zijn hoop aan 't lommenpreidend woud.
Dat de achterhoede by den ingang vi-illg houdt.

BILD. 2, 408.

b) Bij de zeemacht. De staart, het achterste of

laatste eskader eener, in de natuurlijke orde, in linie
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liggende vloot. || Hier hadt de Kommandeur De Rui-

ter den voortoght, de Viceadmiraal De Wit deu mid-

deltoght, en de Kommandeur De Wilde d'achterhoede,

brandt, De Muller 32.

2) Bij uitbreiding, in 't algemeen. Schertsend ge-

zegd van het achterste , achteraan komende gedeelte

van een wandelend of varend gezelschap. || Kom,
laat ons wat in de achttrhoede blijven. Hij is geen

best voeteerder, hij is altijd in de achterhoede, komt

altijd achteraan.

lamii. In strijd met het taalgebruik en den aard

des woords, bezigt uaafner achterhoede in den zin

van hinderlaag , als ware 't vau dengeue gezegd , die

achter iemand op zijne hoede ligt. || Zoo het kwaad-

aardige schepsel ( de brilslang ) in verborgene achter-

hoede ligt, Ceilon LXV.
Sameiist. Achterhoedegevecht (gevecht der ach-

terhoede van een terugtrekkend korps met den ver-

volgendeu vijand i.

ACHTERHOEF , zuw. m., mv. -hoeven. Uit

het bijw. Achter en Hoef. De hoef van een achter-

poot bij hetlhoevige dieren , als paarden , ezels , zebra's

enz. || Het paard trapte op eene zeis en beschadigde

den linker achterhoef.

Dan prangt zy 't dier den nek ten steigerenden sprong

Met opgerigte borst , op trippende achterhoeven.

BILD. 13, 47.

Vaum. De benaming achterhoef is alleen in de

volkstaal gebruikelijk, niet bij de dierkuudigen , omdat

zij niet op eene soortonderscheiding wijst
; een achter-

hoef verschilt anatomisch niet van een voorhoef.

ACHTERHOEK, znw. ra, rav. -hoeken;

verkl. -hoekje , mv. -jes. Uit het bijw. Ach/er en Hoek.

1 ) In 't algemeen. Een achteraf gelegen hoek; eene

verwijderde plaats , waar degeen , die het woord be-

zigt, zelden of nooit komt. Altijd met zekere min-

achting gezegd. || Hy woont in een achterhoek der

stad. Wie kan zoo iemand in alle achterhoeken gaan

opsporen ?

2) In 't bijzonder, en zonder mv. Gewone volksbe-

naming der oostelijke gedeelten van Gelderland en

Overijst-1 , bepaaldelijk van het landschap Twente en

de graafschap Zutfen. || Een dorpje in den Achter-

hoek. Men kan aan zijne spraak hooren , dat hij uit

den Achterhoek komt.

Waer ycmand duysend vreugden soek

,

Mijn vreugd is in dees' achter-hoek {te/Eibergen).

sluvter, Eens. H. en W. Lezen , 44.

Afl. Achterhoeker, achterhoeksch. — In geweste-

lijke spraak ook het bijw. van plaats achterhoeks

,

d. i. in een achterhoek, op eene verwijderde plek, waar

iets niet opgemerkt wordt.

De rest gaet achterhoeks verloren.

kolet de br., Zwart op wit , 44.

ACHTERHOEKER, zuw m., mv. -hoekers.

Van Achterhoek (in de bet. 2), met het achterv.

-er. Een manlijk persoon uit den Achterhoek, d. i.

uit Twente, of de Graafschap. In het vr. zegt men
eene Achterhoeksche : zie het volgende art. || Hebt

ge ook Achterhoekers op de markt gezien?

ACHTERHOEKSCH, bnw.; -hoekscher

,

meest -hoeksch (in de bet. 2). Van Achterhoek (in de

bet. 2), met het achterv. -sch.

1) Uit den Achterhoek, uit Twente of de Graaf-

schap, afkomstig. || Een Achterhoekschepennenkoopman.

Ook als zelfit. uw. gebezigd , in 't enkelv. alleen

als vr., in 't mv. gemeensl.

— Eene Achterhoeksche , eene vrouw uit den Ach-

terhoek. Achlerhoekschen ,
personen uit die streek.

|| Hij is met eene Achterhoeksche getrouwd. Bij ons

AeliterhoekscheD is die mode nog oubekend.

2) Uit den Achterhoek afkomstig, en de eigenaar-

digheid der bewoners van die streek in taal , uit-

spraak, zeden enz. vertoonende. In deze bet. altijd

met zekere minachting gezegd. |j Achterhoeksche

woordeu en uitdrukkingeu. Eene Achterhoeksche uit-

spraak. Achterhoeksche eenvoud.

ACHTERHOOFD , znw. onz., mv. -hoofden ,

verkl. -hoofdje, mv. -jes (van kinderen). Uit het

bijw. Achter en Hoofd. Het achtergedeelte van het

hoofd, van de kruin tot den nek. Lat. occiput. \\
Pijn

in het achterhoofd. Hij viel op het achterhoofd. —
Hoofdwonden, welke het achterhoofd beleedigden,

fokke, Verz. W. 2, 66. Hij ... had bij eene

vechtpartij eene vrij gevaarlijke wond aan het ach-

terhoofd opgedaan, kneppelh. 1, 139. Het weinige

haar, dat nog aan de slapen en aan het achterhoofd

groeide, K. Zev. 3, 130.

Een scherpe kou doorrijdt het krimpende achterhoofd

BILD. 6, 429.

Heur hair, met al üe kunst der schoonste onachtzaamheid
Langs nek en schouders uitgebreid,

Was tegen 't achterhoofd bevallig opgebonden. 1, 873.

Sameiist. Achterhoofdsbeen.

ACHTERHOOFDSBEEN, znw. onz., mv.
beenderen. Uil Achterhoofd en Heen (gebeente). Een

der ongepaarde schedelbeenderen , hetwelk den schedel

van achteren helpt vormen. Uat. os occipitis.

ACHTERHOUDEN, bedr. st. ww. der 7 d«

kl., met hebben: hield achter, heeft achtergehouden

Ook wederk. zich achterhouden. Uit Houden en het

bijw. Achter. Thans uitsluitend scheidbaar; vroeger

ook onscheidbaar gebezigd : „ lek achterhoude oft

houde achter," plant.

1 ) Mtt een persoon als object. Iemand zóó hou-

den, dat hij «c/verblijft terwijl anderen heengaan;

hem ophouden , terughouden , niet laten vertrekken

,

in zijne macht behoudeu. Bij plant, empescher, im-

pedire, bij kil. detmere , remorart. || lien krijgsge-

vangene achterhouden, met het bijdenkbeeld, dat de

andere uitgeleverd worden. Al zijne krijgsmakkers

werden uitgeleverd; hij alleen werd achtergehouden.

De roovers lieten den vader gaan om het losgeld te

halen , maar hielden den zoon als gijzelaar achter.

— In deze opvatting ook als wederk. gebezigd

;

Zich achterhouden, zich terughouden, achterblijven.

Voorheen in 't algemeen gezegd. || Doe alle beesten

van Jupiter te gast genoodt waren, soo heeft hem de

schildt-padt alleene achtergehouden , eude is niet ter

feeste gekomen, yjsscher, Sinnep. 99.

— Thans alleen nog maar overdrachtelijk, in be-

paalde toepassing. Niet opkomen voor den krijgsdienst,

in gebreke blijven zich als dienstplichtig aan te ge-

ven. || Hij heeft zich achtergehouden, en moet nu

als gemeeu soldaat dienen.

2) Met eene zaak als object.

a) Van stoffelijke voorwerpen. Iets niet overgeven,

niet uitleveren, behouden; altijd met het bijdenkbeeld,

dat andere zaken wel overgegeven worden, en tevens

dat de terughouding geschiedt met een berekend,

meestal arglistig, oogmerk. Verg. achterbaks houden.

|| Hij heeft mij de brieven teruggegeven, doch er ééo

achtergehouden. Toen hij zijne papieren moest afge-

ven, trachtte bij één stuk achter te houden.

b) Van iets onstoffelijks. Iets niet mededeelen , ver-

borgen houden, geheimhouden, verzwijgen; t. w.

met een bepaald oogmerk , en terwijl men andere

dingen wel mededeelt. || Ge moet hem de geheele zaak

blootleggen, en niets achterhouden. — Hoe ick niets

achtergehouden hebbe van 't gene nuttigh was , Hand.

20, 20. Want ick en hebbe niet achtergehouden, dat

ick u niet en soude verkundight hebben alle den raet

Godts, Hand. 20, 27. Zijn oordeel ... is juist en
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bescheiden tevens; waaroin zou hij liet achterhouden 5

v. d. palm, Hat. U, 243.
— Aainii. Ongewoon eu ïuiu juist is het gebruik

van achterhouden in dezen ziu , met toevoeging van

te zeggen, in plaats van het ww. alleen, als b. v.:

„ O , ik gevoel diep , zeer diep — wat gij achterhoudt

te zeggen," loosjes , Lijtul. I , 819.— Achterhouden in deze beteekenis kan ook een

stoffelijk voorwerp of een persoon als object bij zich

hebben, t. m. wauneer kortheidshalve een voorwerp of

een persoon geuuemd wordt in plaat-, van de vermel-

ding daarvan, die men eigenlijk bedoelt. In dit geval

echter is het voorwerp of de persoon wel liet schijn-

bare (grammatische), maar niet het wezenlijke (lo-

gische; object, dat ook hier een onstoffelijk begrip

blijft. || Bij de aangifte voor de belasting een schour-

steen , een paard , een knecht enz. achterhouden , de

vermelding daarvan achterwege laten. Hij werd be-

boet, omdat hij bij zijne aangifte eeue dienstbode had

achtergehouden , niet had opgegeven dat hij die in

dienst had {om de belasting te ontduiken).

Afl. Achterhoudend , achterhouding.

ACHTERHOUDEND, bnw.; -houdender,

-houdendst. Het tegenw. deelw. van Achterhouden

(in de b;t. 2, b), doch met verplaatsten klemtoon:

achterhoudend. Van personen of van hoedanigheden

enz., die een persoon vertegenwoordigen. Geneigd tot

het achterhouden ,
geheimhouden of verzwijgen van het-

geen men weet of denkt , ook waar het zonder be-

zwaar kou medegedeeld worden ; ongenegen tot mede-

deeling, geheimzinnig. Het tegenovergestelde van open-

hartig, en dus in ongunstige opvatting. || Hy heeft

wel iets van dat koele agterhoudende , 't welk niet

altous gunstig voorinneemt, Leev. 1, 78. Waarom is

hy, zedert dat voorval, zo agterhoudend ? 2, 54. De
liefde is agterhoudend ,

grillig ,
peinzend , 2 , 90. Haar

oogen staan my ... te agterhoudent , en, lieve hemel!

wat heeft eene brave meid toch te verbergen? Burg.

lol. Daar gij in uwe brieven bij lang na niet achter-

houdend zyt, loosjes, Lijnsl. 1, 337. Achterhou-

dende ondoorgrondelijkheid, v. d. palm, Hal. 6 , 210.

Achterhoudend zijn g»-eft dikw(jls

Tot verdenking ruime stof.

V. ALPHEN '2, ö.

— Ook als gemeensl znw. Een achterhoudend per-

soon. || De achterhoudende is altijd wantrouwend. De

achterhoudenden zijn zelden te vertrouwen.

Afl. Achterhoudendheid.

ACHTERHOUDENDHEID, znw. vr„

zonder mv. Van Achterhoudend met het achterv. -heid.

1) Abstract, zonder mv., als benaming eener bij-

zondere hoedanigheid. Geneigdheid tot geheimhouding,

tot het verzwijgen van hetgeen men weet of denkt.

Altijd in ongunstigen zin; het tegenovergestelde van

openhartigheid. || Koele, stijve, sombere, krenkende,

beleed igende achterhoudendheid. — Kwanten, dii

stijve achterhoudendheid de wereld wat fijnder wisten

te bedotten, Wildsch. 2, 322. Gy hebt gelyk, myue
zoete vriendin ; wantrouwen , agterhoudendheid , kan

tusschen ons geen plaats hebben, Leev. 3, 120. Hij

sommigen behoort de achterhoudendheid tot hunne

aangeboren inborst, v. d. palm, Hal. 6, 241. Een

voorkomen van achterhoudendheid en geheimzinnig-

heid , 6, 242.

Misduidt mijn zwijgen niet, o Nimfen' 't Is «een trots

Noch achterhoudendheid.

DA COSTA 1 , 218.

2) Concreet; het mv. denkbaar, doch niet in ge-

bruik. Iets dat achterhoudend is. Eeue handeling, die

van geneigdheid tot geheimhouding getuigt, die blijk

geeft van onopcuharligheid. || Ik heb u voor uwe ag-

I

terhoudendbeid reeds genoeg gestraft, Leev. 1, 104.

Töt den geriugsten zijuer medeburgeren afdalen, zon-

der dwang of achterhoudendheid, V. D. palm, Red.

1, 199. Naarmate de tijd vorderde, begonnen som-

migen der aanwezigen met minder achterhoudendheid

van hun geheim doel te gewagen, v. i.t.wip, Rom.
10, 343. Ik zal ti al mijn wedervaren vertellen, zou-

der eenige achterhoudendheid, K. '/.eo. 4, 12.

ACHTERHOUDING, znw vr., zonder mv.
Van Achterhouden; doch in de bet. 2) met verplaat-

sten klemtoon: achterhouding , naar 't voorbeeld van

het bnw. achterhoudend, waaimede achterhouding als-

dan in beteekenis overeenkomt.

1 ) Het mv. niet in gebruik. De daad vau achter-

houden, het achterhouden; zoowel in deu ziu van te-

rughouden, niet overgeven (2, o), als in dien vau

geheimhouden, niet mededeelen (2, 6). || Hij gaf

zijne papieren af, doch met achterhouding vau een

stuk. Zij heeft alles bekend, zonder achterhouding van

eenige bijzonderheid hoegenaamd.

2 ) Zonder mv., als benaming eener voortdurende

werking. Het achterhouden (2, b) , de geheimhou-

ding ; opgevat als Behoedzaam overleg om zich niet

uit te laten, om zijn binnenste niet te verraden; be-

rekend stilzwijgen. Het woord is in dezen zin weinig

meer in gebruik, doch verdient bewaard te blijven,

daar het eene eigenaardige opvatting uitdrukt , ver-

schillende van Achterhoudendheid in de bet. 2), welk

laatste altijd in ongunstigen ziu geldt, hetgeen met
achterhouding niet zoozeer het geval is. || Zou men
haar dan wel van agterbouding kunnen beschuldigen

,

zo zy eene opkomende neiging voor haare vriendin pougt

te verbergen? Leev. 3, Ü4.

Wat wonderkunst leerde u. mijn ziel dus donr te zien.

Kn de achterhouding uit mijn' boezem te doen vlién!

BI ld. 9, 448 la. 1784).

Dat oog wordt door haar oog ontmoet

,

En de achterhouding breekt.

1, 9 (o. 'Uil.

ACHTERHOUT, znw. onz., mv. -houten.

Uit het bijw. Achter eu Hout. Andere, meest in den

landbouw gebruikelijke, benaming van hetgeen ge-

woonlijk Zwingelhout heet, t. w. het dwarshout aan

een rij- of voertuig, dat zich achter de paarden be-

vindt en waaraan de strengen vastgemaakt worden.

ACHTERHUIS, znw. onz., mv. -huizen. Uit

het bijw. Achter en Huis. Het achterste gedeelte van

een hui-; of wel, ofschoon in dezen zin minder ge-

, voor Een afgezonderd huis , dat zich achter het

hoofdgebouw bevindt, waarbij het behoort. || Somwij-

len kwamen er nog verscheiden jonge juffrouwen,

die ... in den vleugel van het achterhuis logeerden

,

Wildsch. 5, 189. Hy was agter het bosch ingeko-

men, zonder iemand te ontmoeten, voor by aan het

agterhuis aan de glazen getikt had, Leev. 7, 201

Ik was de eenige, die met den ruiter aan 't achter-

huis bij de tuindeur kwam, v. LENNEP, Rom. 4, 15.

(Zij) hoorde Madame ... in 't achterhuis bevelen ge-

ven aan de meid, K. Zev. 3, 206. Van het portaal

. . . liep een lange gang naar 't achterhuis, 3, 261.

Het achterhuis, de keuken en kelder, 4, 197.

ACHTERIJZER, znw. onz., mv. -ijzers.

Uit het bijw. Achter en IJzer.

1 ) In 't algemeen. Een stuk ijzer aan het achterste

gedeelte van iets, dienende tot stevigheid, tot verbin-

ding der dcelen of andere einden.

2) In 't bijzonder. Hoefijzer van een achterpoot.

|| Het paard is een achterijzer kwijt, moet nieuwe

achtcrijzers hebben.

3) In gewestelijke spraak, met name te Leuven.

Benaming van het ijzeren (ook houten of steenen)

werktuig, dat de schoenmakers bezigen om laarzen

22
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enz. te likken of glanzig te maken. Ook Likijzer en

thans veelal Likhout geheeten. Zie VI, Idiot. 7.

ACHTERIN, bijw. van plaats, ook als znw.

gebezigd. Uit de bijw. Achter en In. Eigenlijk de

koppeling van de uitdrukking achter in (iets), welke

plaats grijpt, wanneer de beheersching van het voorz.

in verzwegen wordt, en dit in een bijw. verandert.

Het woord komt bij plant., kil. en de Stateu-over-

zetters nog niet voor.

1) Bijw. In het achterste gedeelte van iets, t. w.

van iets dat te voren genoemd is , of wel uit deu zin

of uit de omstandigheden moet opgemaakt worden.

Als bijw. van plaats, is achterin alleen in gebruik,

wanneer er sprake is van eeue rust of van eene be-

weging binnen de grenzen van een voorwerp , niet bij

eene beweging naai' binnen toe ; iemand of iets moet

reeds ergens in , er binnen zijn , om achterin zich

te plaatsen of geplaatst te worden. || Kom in het

rijtuig, en ga achterin zitten. Berg dit in de kast,

en (als het er in is) leg het achterin.

— Achterin staat meestal bij ww., als liggen

,

staan, zitten, of leggen, plaatsen, stellen, zetten

(d. i. doen liggen, doen staan), enz. ||
Kijk eens

in die kast; het moet achterin liggen, achter in de

kast. Ziet gij het? Ja, het staat achterin. Gij moet

achterin zoeken. Zet het porselein achterin.

— Inzonderheid, in rijtuigen. Op de achterste

bank, uf althans op eeue der achterste banken. || De

Doctor zit vorstelijk achterin, kneppllh. 2, 102.

De meer achterin gezeten passagiers, K. Zev. 2,327.
— Het ww., dat de plaatsing uitdrukt (zitten,

liggen enz.), kan verzwegen worden, wanneer het uit

den zin van zelf blijkt. || Het rijtuig was volgepakt:

de kinderen op de voorste bank, vader en moeder ach-

terin.

— Ook wordt achterin onmiddellijk , zonder be-

trekking tot eenig ww., bij het znw. gevoegd, om
door de plaatsbepaling eene soort of een bepaald voor-

werp aan te duiden. || Eene plaats achterin. Het
kussen achterin is zachter dan dat op de voorbank.

.'lanin. In twee gevallen maken Achter en In geene

samenstelling uit, en worden zij dus niet aaneen ge-

schreven , t. w. :

a) Wanneer in eeue beheersching bij zich heeft en

dus voorz. blijft, als: achter in de kast, achter in

den tuin; eu derhalve ook bij de bijw. er, hier, daar,

waar, ergens enz., waar in de waarde van een voorz.

behoudt: Hier achter in, in dit voorwerp, verschil-

lend van hier achterin , b. v. kom hier achterin

,

kom bier bij mij , die achterin zit. Ergens achter

in, achter in bet een of ander voorwerp, verschillend

van ergens achterin, op de eene of andere plaats,

maar achterin.

b) Wanneer in een deel is van een samengesteld

WW., als van ingaan, inkomen enz. Hij ging (kwam)
achter in, ging (kwam) door de achterdeur in. Hij

was achter ingekomen. Kom achter in, verschillend

van kom achterin, kom bij ons achterin zitten.

2) Als znw., onz., het mv. niet in gebruik. Het
achterste gedeelte van eene zoogenaamde boerenstolp

,

d. i. van eene boerenwoning, die geheel onder ée'u

dak staat. Zie Stolp en verg. Achterom, als znw.

|| Het achterin (ook de Lange regel genoemd) dient

in deu winter tot stalling van het rundvee.

ACHTERJAGEN, bedr. ww., met heiben,

oorspronkelijk alleen zwak, thans in den onvolm. verl.

tijd ook sterk vervoegd, als ww. der 4de kl. Uit het

bijw. Achter en Jagen onscheidbaar samengesteld, en

dus met den klemtoon op jagen : achlerjdagt , achter-

jaagde eu achterjóég , heeft achierjdagd. Jagend ach-

tervolgen. Min gewone, doch naar het voorbeeld van
achtervolgen zuiver gevormde en sierlijke uitdrukking.

|| Ik zou deze (hengsten) beter geschikt achten om
er hazen en hindeu mee te achterjagen, v. lennep,
Rom. 12, 144.

ACHTERKABEL, znw. in., mv. -kabels.

Uit het bijw. Achter en Kabel. Een kabeltouw, dat bij

het verhalen van een schip (d. i. het trekken van de

eene plaats naar de andere door middel van uitgebrachte

touwen) tijdelijk van het achterschip, achterwaarts

uit, aan den wal is vastgemaakt. Ter onderscheiding

van het kabeltouw, dat om dezelfde reden, van het

voorschip uit, aan deu wal wordt vastgemaakt, en

dat men den Voorkabel noemt, heet het eerstgenoemde

dan tijdelijk de Achterkabel of het Achtertouw. De
achterkabel is echter geen kabeltouw van bijzondere

soort; bij kan dik of dun zijn, naar gelang der om-
standigheden.

ACHTERKALF, znw. onz., mv. -kalven.

Uit het bijw. Adder en Kalf (zie ald. ). In het zee-

wezen. Zware eikenhouten klos achter aan eeue schuif-

affuit of aan eene draaislede voor geschut; dienende

in het eerste geval om de zijwangen, in het tweede

om de leggers van achteren te verbinden.

ACHTERKAMER, znw. vr., mv. -kamers,

zelden -kameren; verkl. -kamertje, mv. -ijes. Uit

het bijw. Achter en Kamer. Kamer in het achterge-

deelte van een huis ; in tegenstelling van eene Voor-

kamer , die zich voor aan de straat bevindt.
|| Eene

donkere, sombere achterkamer. Een lief, vroolijk ach-

terkamertje. — Over het meidenkamertjen , de voor-

en achterkamer, spreek ik nu niet, IVüdsch. 4,394.
(Zij) huppelde naar de achterkamer om stoelen voor

ous te halen, K. Zev. 1, 154. De trap opgaande,

hoorde hij, dat in de achterkamer op de piano ge-

speeld ... werd, 3, 115. Een rijk gemeubileerde

voor- en achterkamer, 4, 197. Een diplomaat ...,

die er een psyche op zijne achterkamer op na hield,

kneppelh. 1, 69. Dat een achterkamer met een hoog

licht des avonds op haar voordeeligst is, Kt' ets,

Cam. Obsc. 39.

— Wanneer het verkl. achterkamertje gezegd wordt

van de eenige kamer, die iemand tot woonvertrek

dient, dan is daaraan veelal het bijdenkbeeld verbon-

den van een bekrompen of ongezellig verblijf. || Zij

behelpt zich op een achterkamertje. — Het is de

student . .
.
, die in het hoofdvertrek gevestigd is ...

.

terwijl de eigenaar . . . zich naar een achter- of on-

derkamertje verbannen heeft, K. Zev. 1, 4.

Samenst. Benedenachterkamer, bovenachterkamer

(pierson, Mériv. 1, 20), ook achterbovenkamer ge-

noemd.

ACHTERKANT, znw. m., mv. -kanten.

Uit het bijw. Achter en Kant (rand , zijde). Die kant

of rand van iets, die tegenover den wcrkclijken of

betrekkelijken Voorkant gelegen is. Verg. Achter ,

voorz. 1). Eigenlijk alleen aan voorwerpen, die kan-

tige uiteinden of randen hebben. || De achterkant van

een vijver, van een bosch, een tuin, een akker enz.

— Aan den achterkant, in de nabijheid van den

achterkant van iets, aan de achterzijde; hetzij binnen,

hetzij buiten het voorwerp. || Die akker is aan deu

achterkant het vruchtbaarst. Aau den achterkant van

het bosch staan de zwaarste boomen. Aan den achter-

kant van den vijver zag men een kunstig grotwerk.

liet park is aan den voorkant door traliewerk, aau

de zijden en den achterkant door eene sloot vau de

omliggende gronden afgescheiden.

— Bij uitbreiding wordt achterkant , evenals kant

zelf, in het dagelijkseh leven minder streng opgevat,

en ook in 't algemeen voor achterzijde , of achterste

oppervlakte, genomen.
|| De palen bij het hek waren

aan deu achterkant wit geverfd , om bij avond beter

gezien te worden.
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Vooral in de uitdrukking:

— Fan den achterkant, van de achterzijde, van

achteren. || Van den. achterkant gezien, vertoont zich

het huis allerliet-t.

ACHTERKANT, znw vr ., mv. -kanten,

verkl. -kantje, mv. -jet. Lit het bijw. Achter en

Kant (speldenwerk).

1 ) Kant of tulen strook achter aan een kleeding-

stuk (muts, hoed enz.). || Eene echte achterkant. Du

kornet is klaar op de achterkant na. Waar hebt ge

dat achterkantje gekocht?

2) Tulen strook, die, ter verbreediug, aan eene te

smalle kant gezet wordt. Meestal in den verkl. vorm.

|| Een heel aardig achterkantje. Daar zal ecu smal

achterkantjc aan moeten.

ACHTERKASTEEL, znw. onz.,mv. -kas-

teelen. Lit het bijw. Achter en Kasteel.

1) Eigenlijk, als scheepsterni. Hoog oploopeud ach-

tergedeelte van een ouderwetsch oorlogsschip. Ook
Schans genoemd. Doch het woord is thans met de zaak

in onbruik geraakt. || Een schip met een hoog ach-

terkasteel.

2} Figuurlijk. Schertseude benaming voor het ach-

terste van een uicnsch. || Hij viel op zijn achter-

kaste L

ACHTERKELDER, znw. m., mv. -keldert;

verkl. -keldertje, mv. -tjes. Lit het bijw. Achter

en Kelder.

1 ) Achterste kelder j in tegenstelling van een an-

deren kelder, die zich meer Daar voren bevindt. || Zet

den wijn in den achterkelder, de boter in den voorkclder:

2) Een woonkclder in eene achterbuurt. Thans wei-

nig meer in gebruik. || Ik ... begeer niet, dat een

schrijver van honger verga, terwijl ik mt een ach-

terkelder op een markt of gracht verhuizen kan

,

Wildseh. 1, 224.

ACHTERKEUVELENS (nitspr. achter-

keuvel-èns , met de è als in mensch) , znw. ouz., mv.

-keuvelenzen , waarvoor men echter veelal -keuvelens

zegt, zoodat het mv. aan het enkelv. gelijk blijft.

Mul-nmakerstt-rm. Eigenlijk het op den wolfsbalk ge-

plaatste houten raam aan de achterzijde eener molen-

kap; doch gewoonlijk met inbegrip van de zetluiken,

waarmede de vakken van het raam worden gesloten ,

en dus van het geheele achtervlak der kap gezegd.

|| Het achterkeuvelens mag wel eens opgeverfd wor-

den. De achterkeuvelens (beter -enzen) vin die molens

zijn pas vernieuwd.

I t\m. Achterkeuvelens , het tegenovergestelde van

Foorlceuvelens , is samengesteld uit het bijw. Achter

en Keuvelens (zie ald.), dat op zijne beurt gevormd
is uit Keucel (zie ald.) d. i. kap, en het verouderde

ens d. i. balkvierk. Achterkeuvelens is dus zooveel

als achter-kap-balkwerk , en beteekent eigenlijk het

balkwerk van de kap aan de achterzijde. Taalkundig

is het woord in meer dan één opzicht uiterst merk-

waardig. Vooreerst omdat alleen daarin het oude ens

voor balkwerk in onze taal bewaard is gebleven, be-

antwoordende aan goth. ans , waarmede ulfila den

balk in het eigen oog aanduidt, in tegenstelling van

den splinter in het oog des broeders (gr. do/.ó,-, Luc.

6,41 vlg.; verg. schulze 26). Ook elders in de Ger-

maansche talen vindt men het woord terug. In het Onrd.,

met de gewone uitlating der n en verlenging van den klin-

ker, as-s, balk, staak, stang enz. (jonsson 28, kgils-

so.n 23;; zw. as , noklalk (rietz 14) ; deensch aas , balk,

boom , in plovaas , ploegboom , tagaas , nokbalk , enz.

In Beieren ans, mv. ens, de houten stelling waarop

bier- of wijnvaten rusten; ansbaum , ensbaum , buveu-

balk van een jukbrug, enz. Zie schmu.ler , B. It'tb.

1, 84, en verg. diefenbacu, l'ergl. Wtb. 1, 50.

Doch ook de vorm ens, met eene e, is zeer opmer-

kelijk. Die e toch, die uit a ontstaan is, onderstelt

noodwendig een vroegeren vorm van twee letter.

met eene i in de laatste. Daar nu het woord ook in

de verwante talen eenlettergrepig is, kan die oudere

vorm geen ander zijn dan Int mv. anzi

;

hetgeen bewijst, dat ans tot de i-declinatie behoorde.

Ons ens is dus, evenzeer als het Beiersche ens, eene

verkorting van een meervoudsvorm, die regelmatig in

het llnl. eme , thans enzen, zou moeten luiden. Dat

ens hier eigenlijk een mv. is, vindt daarin zijne ver-

klaring, dat een keuvelens niet ée:n balk is, maar
eeu balkwerk, een samenstel van balken; en het ver-

klaart op zijne beurt het verschil in geslacht. Onrd.

as-s en zw. as zijn manlijk; van goth. ans is het

[

geslacht wel niet volkomen zeker (m. of onz.); doch

j

indien het woord ook in die taal tot de i-declinatie

! behoorde, moet het insgebjks manlijk zijn geweest,

den ijl men nog geene onz. woorden heeft ontdekt,

die tot deze decliuatie kunnen gebracht worden. Ons
ens daarentegen is onz., hoogstwaarschijnlijk omdat het

,

eigenlijk een meervoudsvorm zijnde, als collectief werd

opgevat.

Aam». Nu ens eenmaal als enkelvoueUvorm aan-

genomen is, behoort het mv. regelmatig enzen te zijn.

I)at men in 't mv. ook de achterkeuvelens zegt, kan

na het aangevoerde niet bevreemden ; het bevestigt

zelfs de gegeven verklaring. Het mv. komt weinig te

pas: slechts zelden zal men van de achtervlakkeu van

meer dan ééne molenkap te gelijk spreken. Geen won-
der dat bij een woord van ougewonen vorm, alleen

bij molenmakers en molenaars in gebruik, liet zeld-

zaam voorkomende mv. zich nog niet naar de gewone

regels der spraakkunst geschikt heefl.

ACHTERKIEL, znw. vr., mv. -kielen. Uit

het bijw. Achter en Kiel. Scheepsterni. Het achterste

gedeelte der kiel, ter plaatse waar zij met den ach-

tersteven den hoek maakt, die hiel of hieling ge-

noemd wordt.

ACHTERKLAP, znw. m., zonder mv, als

benamiDg eener voortdurende werking. De stam van

het ww. Achterklappen, als znw. gebezigd. Verg.

mul. Achtersprake en Achtertale , die hetzelfde be-

teekeuden.

1 ) De werking of handeling van achterklappen

;

het opzettelijk of onbedachtzaam vermelden , achter

iemands rug, in zijne afwezigheid, van hetgeen zijn

goeden naam kan benadeelen ; het lichtzinnig kwaad-

spreken. || Achterklap, diffamation, blasme en l'ab-

sence Sautruy, plant. Achter-klap, oblrectaiio,

diffamatio, kil. Elck broeder doet niet dau bedrie-

gen, ende elck vriei.t wandelt in achterklap, Jerem.

9, 4. Gekijf, achterklap, oorblasingcn , 2 tor. 12,

20. Eenige kapiteinen . . . poogden zyne heldre faam

met achterklap te bevlekken, brandt, De Ruiter 34.

Ik kan mij wel boven dien achterklap verheffen,

K. Zev. 4, 157.

Bespouwen sy mijn* eer met achterklap, ick wacht 's,

En draegh 't stil-swijgende.

HUYOEJiS 1 , 53.

Onmeêdoogend te verwijlen

Achterklap en lastertaal.

V. AI.l'llBX 2, 7.

Wel ja , wat kiest een vrouw al niet

,

Vooral, zoo de achterklap haar keus wil wraken!

V LBSÜKP, Poft. 0, 220.

Ach! mbcht ik minder d'achterklep

lier wereld en haar wuft gesnap.

En meer des Hemels oordeel schromen!
4, 30.

— Spreekw. Geen spies en maeckt soo diepe won-

den , Als achterklap en boose monden (cats 1 , 556).

— Syn. Achterklap, Laster, Lastering. — De

eerste is het gevolg van lichtzinnige praatzucht, veelal
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zonder opzet eu kwade bedoeling, en brengt het bij-

denkbeeld mede, Jat ile onbedachte praatjes wel eenige

waarheid behelzen. De laster liegt, tijgt alleen op-

zettelijk verzuimen kwaad aan, en beel't daarom altijd

boosaardige oogmerken. Lastering, voor zooverre het

,\non. is met de genoemde woorden, is een rechts-

têrni en beteekeut het in 't openbaar te laste leggen

van daden
, „ die , ingeval zij plaats hadden , denge-

nen , tegen wien zij geduid (gericht?) zijn, aan lijf-

of boetstraffelijke vervolging, of wel enkel aan de

verachting eu den haat der burgeren, bloot zouden

stellen " ( W. v. Strafr. a. 3G7 ). Volgens a. 370 is

ouder lastering ook de telastlegging begrepen die waar-

heid bevat, wanneer slechts „het te last gelegde

feit" niet „naar vereisch van regten bewezen is",

d. i. niet „ uit een vonnis of eeuige andere authen-

tieke akte ontstaat". Lastering onderstelt dus niet

noodwendig laster; het kan met blooten achterklap

gelijkstaan , waarvan het zich echter altijd onder-

scheidt door de openbaarheid, die het kenmerk van

lastering is. Achterklap heeft alleen plaats in het af-

wezen van hem , wieu het betreft ; laster en lastering

kunnen in zijn bijzijn geschieden.

2) De geneigdheid tot achterklap, als blijvende

hoedanigheid, als ondeugd beschouwd. || De achter-

klap is reu leelijk gebrek. Geef u niet aan achter-

klap over.

Waar achterklap ziclv aast met quaadt

,

Is 't loon eerlang een yders haat.

G. brandt, Poê'zy , 2, 70.

Prins, üe achterklap zwicht haast op 't minste tegenweer.

lescailjb, Toont'elp. 443.

— >»yn. Achterklap , Kwaadsprekendheid. — Ach-

terklap, als ondeugd, verschilt weinig van kwaad-

sprekendheid. Beide beteekenen de geneigdheid om an-

deren , door liet vermelden van kwade eigenschappen

of handelingen, in hun goeden naam te krenken. Daar

spireken echter overleg , klappen onbezonnenheid on-

derstelt, doet kwaadsprekendheid bepaaldelijk het booze

opzet uitkomen, en is dus sterker en hatelijker dan

achterklap.— Vaiiin. De hier — en boven bij 1 )
— aan-

gewezen synonymieke onderscheidingen waren voorheen

nog niet zou juist bepaald, of weiden althans niet

zoo streng in acht genomen , zoodat men onder ach-

(erklap ook kwaadsprekend!'eid eu laster begreep

;

iets, dat thans af te keuren zou zijn. || Is 'er ...

wel ée'ne ondeugd , waartegen zo geieverd en zo nit-

gevaaren wordt, als de agterklap? Zy lastert elk, en

èlk haat haar, Blank. 2, 178.

xviidp E. HuTGENS gebruikt achterklap schertsend

in geheel anderen zin , of liever als een ander woord

,

aan klap in den zin van slag, geluid denkende, voor

't geen de Romeinen crepitus veniris noemden .-

Een arm' vrouw hoord' een mann een' achter-klapp ontgaen

,

En seide: wel bekom't mijn Heer! 2, 805.

ACHTERKLAPPEN, ouz. zw. ww. Uit

het bijw. Achter en Klappen (praten, babbelen). Al-

leen gebruikelijk iu die gevallen , waarin achter met

klappen verbonden kan blijven, t. w. in de onbep.

wijs achterklappen , het tegenw. deelw. achterklappende,

de aantoonende , aanvoegende en voorwaardelijke wijs

,

waar die in de constructie der bijzinnen staan: die

achterklapt , dat hij achierklapt , als hij achterklapt

,

opdat hij achterklappe , indien hij achterklapte enz.,

alsmede in de tijden met zullen: gij zult (zoudl) niet

achterklappen, enz. Ofschoon de klemtoon naar de

wijze der scheidbare samenstellingen op achter valt,

zijn de vormen, waarin achter afgescheiden zou moe-

ten worden, niet in gebruik, t. w. die der aantoo-

nende, aanvoegende en voorwaardelijke wijs iu hoofd-

zinnen, en het veil. deelw. achtergeklapt , waarmede
dan uuk de tijden met het hulpw. hebben geheel ver-

vallen. Vormen als: hij klapt achter
y

klapte achter,

klappe achter, heeft achtergeklapt , zijn volstrekt on-

gehoord. Voorheen werd achterklappen geheel als on-

scheidbare samenstelling, en dus met den klemtoon

op htt ww., gebezigd (achterklappen); blijkens ick

achterklappe bij plant, en de gebiedende wijs ach-

terklapt iu den Staleub. (zie straks).

) Achter iemands rug klappen ; in zijue afwezigheid

over hein babbelen, en datgene van hem verklappen

wat men behoorde te verzwijgen; door onbedachte

praatjes zijn goeden naam beuadeelen , lichtzinnig kwaad-

spreken ; doch incest met de onderstelling, dat het-

leen men zegt niet onwaar is. Thans weinig meer iu

gebruik. |j Achter-klappen, obtrectare, defrahere

,

dijfamare , mordere clanculum , dtctis absentum rodere

famam , KIL. lek achterklappe ,
je mesdis

, je deiracte

,

plant. Achterklappen van iemand. Gij moogt niet

achterklappen. Veel praten wordt lichtelijk achterklap-

pen. — Eu achterklapt niet van den knecht by sijneu

heere , Spreuk. 30, 10.

Die met zijn tong niet achterklapt

,

(.leen kwaad doet aan zijn inedgezelleu

,

Niet in het spoor van laster stapt.

Psalmber. 15, 3.

Syn. Achterklappen, Kwaadspreken, Lasteren. —
Ofschoon achterklappen het booze opzet niet uitsluit,

wordt het echter — voor zoover het nog in gebruik

is — naar de gewone opvatting van klappen, meer
van kwaadspreken uit onbedachtzame praatzucht, dan

van opzettelijk kwaadspreken gebezigd , en omvat liet

zelfs de vermelding van dingen , waarin de prater zelf

geeu kwaad ziet. Het is dus zachter en minder hate-

lijk dan kwaadspreken, dat op zijne beurt zachter is

dan het boosaardige las/eren. Zie verder hij Achter-
klap, 1) en 2).

xvil. ie e. De Staten-overzetters bezigden achterklap-

pen ook als bedr. ww., voor Iemand door achterklap-

pen in een kwaad gerucht breugeu , hem lichtzinnig

belasteren. || Die sijnen naesten in bet hevnielick ach-

terklapt, Fs. 101, 5.

Afl. Achterklap, achterklapper. Voorheen ook ach-

ierklapping („Alle ... nijdigheyt ende alle achter-

klappingen ," 1 1'etr. 2, 1. Ook bij plant.).

ACHTERKLAPPER, znw. in., mv. -klap-

pers eu -klapperen; vr. -klapster , mv. -klapsters en

-klapsteren. Van Achterklappen met het achterv. -er.

In 't algemeen, iemand die achterklapt; doch meestal

bepaaldelijk gezegd van Iemand die tot achterklap,

tot lichtzinnig kwaadspreken ,
geueigd is en zich aan

die ondeugd overgeeft. || Een achterklapper is . . .

zoodanig iemand, die achter eens anders rug van hem

klapt of vertelt, hetgeen beter gezwegen ware, V. I).

palm, Sul. 1, 341. De achterklappcr en kwaad-

sprekende nieuws-verteller , 1, 343. Die als een ach-

terklapper wandelt, openbaert het heymelicke; macr

die getrouw is van geest, bedeckt de sake, Spreuk.

11, 13. Oorblasers, achterklappers, ... vinders van

quade dingen , Bom. 1 , 30. Een achter-klapper is

stads-riolen gelijck, nemende alle vuyligheyd in de

mond, die hy weder hier en daer uytbraeckt, "E

BRUNE, Bank. I, 264.

Schouwt logen-tael , mijn volck , ter liefde van uw' God,

Die d'achterklapper hoont, den logenaer bespott.

HüYQENS 1 , 25.

Een doel van ondancks pijl en achterklappers roer. 1, 120.

— Spreekw. Er zouden geene achterklappers zijn,

waren er geene aanhoorders.

Syn. Achterklapper, Kwaadspreker, Lasteraar. Zie

bij Achterklap, 1) en 2), en Achterklappen.
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Aanm. In geheel anderen zin, of liever als een

geheel ander noord , vindt uien achterklapper in scherts

gebezigd bij kinker (3, 185), waar hij vertelt hoe

hij de Laikenaars het Hollandsen zal leeren uitspre-

ken , en o. a. ook

de kleurende achterklappers
Aan het einde van een wuord

,

Of gelijk men die, in 't midden,
Achter korte klinkers hoort.

Hij denkt aan ecne samenstelling uit Achter en

Klapper, eu bedoelt de medeklinkers aan het slot eener

toonlooze lettergreep, zooals zij in onze taal hoorbaar

worden uitgesproken (als in lezeR, vogels, achterdeur

enz.), in tegenstelling van het Fransch, waar men die

letters niet hooren laat (aimer, hommes enz.), zoodat

zij voor een Waal , die Hollandsch moet uitspreken

,

als klappers achteraan kletteren.

ACHTERKLEINDOCHTER, znw. vr.,

mv. -dochters en -dochteren ; verkl. -dochtertje , mv.
•tjes. Uit het bijw. Achter en Kleindochter. Dochter

van een kleinkind, hetzij van eenen kleinzoon of van
eene kleindochter. Zie het volgende art. en verg. fr.

arrière-petite-fitte. || Jacoba van Beieren was eene

achterkleindochter van Gravin Margareta. Een over-

grootvader met zijne achterkleindochters.

ACHTERKLEINKIND, znw. onz., mv.
-kinderen en -kiuders; verkl. -kindje, mv. -kinder-

tjes. Uit het bijw. Achter en Kleinkind. Kind van

een kleinkind, zoon of dochter van eenen kleinzoon

of van eene kleindochter; een kind dus, dat, uit het

^tundpunt der overgrootouders gezien , achter een klein-

kind staat. || Als hij nog een halfjaar in leven blijft,

beleeft hij waarschijnlijk een achterkleinkind. — Uw
kindskinders en agter-kleinkinders zullen nog wel van

dien voorraad leeven kunnen, Leev. 2, G7.

ACHTERKLEINZOON, znw. m., mv.
-zonen en -zoons; verkl. -zoontje, mv. -tjes. Uit het

bijw. Achter en Kleinzoon. Zoon van een kleinkind,

hetzij van eenen kleinzoon of van eene kleindochter.

Zie het vorige art. en verg. fr. arrière-petit-Jils.

||Filips II was een achterkleinzoon van Keizer Maxi-
miliaan. De achterkleinzonen aarden niet naar hun
beroemden overgrootvader.

Moog N'eerlands Vader aan zijn knièn
Een achterkleinzoon Moeyen zien

!

TOLLENS 12, 154.

Samenst. Achterkleinzoonskind , bij bild. 11, 131

:

Opdat, na honderd jaar misschien,
Uw achterkleinzoonskind moog zien

,

Hoe meesterlijk onze eeuw kon rijmen.

ACHTERKOP, znw. m., mv. -koppen. Uit

het bijw. Achter en Kop. Kunstdraaiersterm. Een der

beide vaststaande koppen of stoelen op eene draaibank

,

tusscheu welke de spil met de rol of schijf zich be-

weegt; t. w. die kop, die op het linker uiteinde der

bank staat, en dus het verst verwijderd is van den

(midden voor de bank zittenden) werkman; zóó ge-

noemd in tegenstelling van den Voorkop , door welken

dat einde der spil gaat , dat het bewerkt wordende
voorwerp vasthoudt , en die zich derhalve dichter bij den

werkman bevindt. (Zie Acuter, het begin, en voorz.

I), en verg. Achterboom). Hd. hinterdocke, fr.

poupée de derrière. Zie kuyper, Technol. 1, 306.

|| De voor- en achterkoppen zijn bij ijzeren draai-

banken gewoonlijk uit één stuk gegoten, en dragen

alsdan samengenomen den naam van spilstoel of

spilstok.

ACHTERKOUSIG, bnw.
; -kousiger, -kou-

sigst. Gemeenzame, weinig meer gebruikelijke uitdruk-

king; thans meest in de bet. 2).

1) Achter tochtig, ergdenkend , wantrouwend, ge-

neigd aan anderen kwade oogmerken toe te schrijven.

|| Zy is achterkoussig , dat drukt uit, zy is bevan-

gen met argwaan en quaad vermoeden, tuinman,
Spreekw. 2, 214. Die soo achterkoussigli is, dat hy

't geluck, 't welck hem voorkomt endede handt biedt,

gantsch niet en wil of derf aensoecken , vissciier,

Sinnep. 65. Hij werd zo kribbig, zo achterkousig

,

en viel overal over, Wildsch. 4, 301. Ik ben niet

kwaaddenkend, en zie echter niet, dat ik meer be-

drogen wordt dan die achterkousige menschen, die

altoos verder zien dan zij kunnen , 4 , 309.

Ick twijfel an u jonst , met achterkousigh vresen,

Dat ghy eon ander hebt verkoren boven mijn.

uredero, Hoddr. en Jlph. '2.

Heer' hoe sinje dus achterkousich? ik benje immers so trou

[als gout

.

NOOZF.MAN. Lichte Klaart]':, 1.

2) Achterhoudend, onopenhartig in 't spreken, of

angstvallig en aarzelend in 't handelen ; als gevolg van

ergdenkendheid , die altijd vreest , dat men alles misdui-

den of misbruiken zal. || 't Verwondert u misschien , dat

ick soo kaarich en achtercousich in 't schrijven, en

soo ruymhartich en reuckeloos van leven ben ,
bredero,

Poëm. 43. Ik weet nooit, wat ik aan hem heb,

vleesch of visch. Hy is altyd zo agterkouzig , ook als

er geen oogvol kwaad by is , dat hy ietewat doet

,

Leev. 6, 283.

Etym. Achterkousig is door middel van 't achterv.

-ig afgeleid van een verouderd znw. achterkous , mhd.

afterkoese (ben. 1, 864), dat samengesteld was uit

het bijw. Achter en het oude kous , ohd. kósi , mhd.

tóe, gesprek, gepraat, nhd. gekose, van ohd. kósén ,

mhd. en nhd. kosen, spreken, praten (oraff 4,

501—506). In deu vorm komt het overeen met ohd.

filukósig , veelpratend, snapachtig. Het Nederl. kous

is op zich zelf verouderd, maar leeft nog in de woor-

den babbelkous , konkelkous ,
praaikous , rabbelkous ,

rammelkons , raielkouseaz., benamingen van snapachtige

vrouwen. De spelling en uitspraak kous , nevens het

ww. koozen, hd. kosen, is volkomen gerechtvaardigd

door de scherpe 6 van ohd. kósón, dat aan lat. cau-

sari ontleend was, vanwaar ook fr. causer. Verg.

paus en poos , nevens lat. pausa. Ook de s in ach-

terkousig , nevens de z in koozen, maakt geen be-

zwaar uit. Blijkens de bovenstaande aanhalingen dob-

berde de uitspraak lang tusschen de z en s, of,

volgens de vroegere spelling , tusacben s en ss. Zelfs

de dames wolff en deken waren er nog niet vast

op , en schreven -kouzig zoowel als -kousig. Daar nu

de oude beteekeuis van koozen, praten, iu vergetel-

heid was geraakt, sedert liefkoozen in anderen zin

werd opgevat, en daardoor het etymologisch verband

van koozen met kous niet meer begrepen werd , zoo-

dat men in het mv. babbelkousen zeide, kan ook

achterkousig met s niet bevreemden.

Wat de beteekenis betreft, wordt achterkousig op-

gehelderd door mhd. afterkoese en hinderkoese , die

juist hetzelfde uitdrukten als ons achterklap ,
mul.

achlersprake en achlerlale; verg. ohd. hintarkósón

,

lasteren (graff 4, 504), mhd. qfterkdsen {ny.s.

1, 864), nhd. afterkosen, calumniari (grimm, D.

Wtb. 1, 187). Het verouderde achterkous stond dus

gelijk met achterklap, en achterkousig beteekent ei-

genlijk geneigd tot achterklappen, geneigd om achter

iemands rug over hem te spreken. Heimelijk praten,

achter iemands rug om, onderstelt achterdocht en

wantrouwen. Vandaar dat het woord de beteekenis van

achterdochtig aannam , waaruit dan weder die van

achterhoudend, angstvallig, onopenhartig , even na-

tuurlijk voortvloeide. In ohd. hintarkósón , nhd. af-

terkosen, is de beteekenis van achterbaks praten tot

die van kwaadspreken ontwikkeld ; ons achterkousig

is, door verwisseling van oorzaak en gevolg, op de
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broi: van het achterklappen, op het wantrouwen toe-

gepast.

Afl. Aehlerkousigheid.

ACHTERKOUSIGHEID , znw. vr., zon-

der mv., als benaming eener bijzondere hoedanigheid.

Van Achterkousig met het achterv. -heid. De hoeda-

nigheid van achterkousig in de beide opvattingen des

woords; hetzij als Neiging tot achterdocht en wan-

trouwen, hetzij als Achterhoudendheid in spreken

ui' handelen. Gemeenzame, weinig meer gebruikelijke

uitdrukking.

Die achtei-kousigheyd is waerdigh om te haeten.

In gladde biezen soeckt ghy knobbels.

WESTEKDAEN, Gol. 2, 229,

waar het als al te angstvallige nauwgezetheid wordt

opgevat: ter vertaling van „dignus es, cum tua re-

ligione, odio" (terf.nt. Andr. 5, 4).

ACHTERKROOST, znw. onz., zonder mv.,

als allesomvattend collectief. Uit het bijw. Achter en

Kroost. Dichterlijke uitdrukking , naar het voorbeeld van

achterkleinzoon enz. ontworpen , voor het meer gewone

Nakroos / , collectieve benaming van iemands gezamen-

lijke afstammelingen of nakomelingen.

Met wrokkend achterkroost, dat uit verraders stamde.

bild. 9, 268.

ACHTERKWARTIER, znw. onz., mv.

-kwartieren. Uit het bijw. Achter en Kwartier.

1 ) Afgelegen kwartier, minder aanzienlijke wijk eener

stad. || Hij woont in een achterkwartier. In de ach-

terkwartieren van die groote stad heerscht veel armoede.

2) Gewone schertsende benaming voor Int lichaams-

deel van den mensch, dat veelal het achterste ge-

noemd wordt. || Onzacht op zijn achterkwartier vallen.

ACHTERLAGE, znw. vr., mv. -lagen. Uit

het bijw. Achter en Lage of Laag. Verouderde be-

naming voor hetgeen thans Hinderlaag heet, waarin

hinder de betcekenis heeft van achter. In meer an-

dere samenstellingen vindt men achter en hinder bij

afwisseling gebezigd, als b. v. in hinderhoede (hooft,

V. II. 262) en hindertoghl (vondel 8,572; 9,49),

voor de meer gewone woorden achterhoede en ach-

tertochl. — Achterlage is de gewone uitdrukking in

den Statenb., zoowel voor de hinderlaag zelve, als

voor de bende die in hinderlaag ligt, die achter iets

verborgen ligt om den vijand onverhoeds te kunnen

overvallen. || Hy en wiste niet, dat hem yemant een

achterlage leyde, Jos. 8, 14. Doe rees de achterlage

haestelick op van hare plaetse, Jos. 8, 19. De ach-

terlage nu was sittende in eene kamer, Richt. 16,

12. — Verg. verder Richt. 9, 35; 20, 29—38;
1 Sam. 15, 5; 2 Chron. 13, 13; 20, 22; Ps. 10,

8 ; enz.

ACHTERLAP, znw. m., Tm.'-lappen-, verkl.

lapje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en Lap. Schoen-

makersterm. Het achterste gedeelte der zool van een

schoen , laars of ander schoeisel , wanneer dit uit een

afzonderlijken lap (stuk leder) bestaat; het gedeelte

der zool onder den hiel. || Een nieuwen achterlap aan

een schoen zetten. Een paar achterlappen.

Die achterlap is veel te klein

,

Die zool is veel te smal.

TH. V. bijswijck 105 b.

Afl. Achterlappen.

ACHTERLAPPEN, bedr. zw. ww., met

hebben: achlerlapte , heeft geïichterlapt ; meest ge-

bruikelijk in de onbep. wijs en het verl. deelw. Van
Achterlap. Schoenmakersterm. Van nieuwe achterlappen

voorzien. || Een schoen achterlappen. Die laarzen moe-

ten geachterlapt worden.
— Ook met verzwijging van het object, en dus schijn-

baar on.:. || Hij heeft den heelen dag zitten achterlappen.

ACHTERLAST, znw. m.; het mv. -lasten

niet in gebruik , omdat er telkens slechts van e'e'n ach-

terlaat sprake is. Uit het bijw. Achter en Last.

1) Eigenlijk, als scheepsterm. De lading of ballast,

die , achter den grooten mast , in het ruim geborgen

wordt. || De achterlast van het schip was te zwaar.

2) Overdrachtelijk, in gemeenzame spreektaal. Aan-

drang om aan eene natuurlijke behoefte te voldoen.

|| Achterlast hebben, krijgen. — Ondertusschen over-

viel haar achterlast, tuinman, Spreehe. 1, 60.

Afl. Achterlastig.

ACHTERLASTIG , bnw.
;
de trapp. v. vergel.

niet in gebruik. Van Achterlast (in de bet. 1) met

het achterv. -ig. Scheepsterm , van een schip gezegd.

'I e zwaren achterlast en daardoor van achteren te veel

diepgang hebbende. || Een schip, dat achter-lastigh is

en al te diepe gaet, de brune, Bank. 1, 103.

— Daar de achterlastigheid den gang of de vaart

van een schip vertraagt, bezigt de buune het woord

ook schertsend om de belemmering uit te drukken

,

die men ten gevolge van schuldenlast in zijne zaken

ondervindt. || Die een diep-gaende schip hebben en

zeer achter-lastigh van schulden zijn, Bank. 1, 128.

Syn. Achterlastig, Stuurlastig. — Beide geven

te kennen , dat een schip achter meer diepgang heeft

dan voor. Doch het laatste duidt aan , dat het verschil

juist zoo groot is, als vereischt wordt om het schip

goed naar 't roer te doen luisteren ; het eerste , dat

het verschil te groot is en de vaart belemmert. Ach-

terlastig is dus zooveel als te stuurlastig.

Afl. Achterlastigheid.

ACHTERLATEN, bedr. st. ww. der 8"e kl.,

met heiben: liet achter, heeft achtergelaten. Uit

hel bijw. Achter en Laten. Achterlaten, niet te ver-

warren met achter laten, d. i. achter in huis laten,

beteekent eigenlijk: iemand of iets achter zich latihi

blijven, doen achterblijven, terwijl men zelf heengaat.

Het onderstelt dus altijd een persoon als onderwerp;

waar het subject eene zaak is, wordt deze als hande-

lende persoon gedacht.

I) Met een persoon als object.

1 ) Eigenlijk. Iemand laten op de plaats waar hij

is , terwijl men zelf vertrekt : hetzij men hem niet

mede laat gaan , niet rnedeneemt , hetzij men hem
verlaat, die vrijwillig achterblijft. || Daar zrj zo veel

gezelschap van haar' smaak kan krijgen , als zij be-

kenden in den Haag achterliet, Wildsch. 3, 120.

Mijn gevoel verweet mij somwijlen, dat ik hem in

Engeland had achtergelaten , K. Zev. 4 , 26.

— Wanneer men bij achterlaten minder denkt aan

de handeling van het onderwerp, dan aan de werking

op den achtergelatene , dan wordt veelal aan het voor-

werp eene bepaling toegevoegd , die den toestand uit-

drukt waarin die persoon achterblijft. || Iemand troos-

teloos , wanhopend , behoeftig , hulpbehoevend , in nood

,

in kommerlijke omstandigheden , zonder steun enz.

achterlaten. — (Hij) wandelde ... weg, Buat in

de wreveligste stemming mogelijk achterlatende, v.

lennep, Rom. 7, 158. Iemand geheel verbaasd —

,

in een toestand van verbazing achterlaten, K. Zee.

3, 93; 4, 209, 152. Met deze woorden begaf zij

zich naar huis , haar broeder in mijmeringen verdiept

achterlatende, 1, 199. Een koele buiging makende voor

zijn patroon , liet hij dezen als van den donder ge-

troffen achter, 4, 150.

— Het persoonlijk object kan ook uitgedrukt zijn

door eene zaak , die een of meer personen vertegen-

woordigt. ||
Droevig was de toestand, waarin het (dit

tijdvak) ons vaderland had achtergelaten, v. lennep,

Gesch. 11, 76. (Hij) liet bij zijn vertrek schier niet

dan louter voor hem verkoelde en onverschillige har-

ten achter, 12, 186.
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En laat gy ook aan Hollands strand

Zoo dm mi: zi'1 in weemoed achter

BEF.TS. (•"!- 151.

2 ) Figuurlijk. — a ) Stervende iemand nalaten

,

t. w, iemand tut wicn men als bloedverwant, huisge-

noot , vriend of beschermer in betrekking stond ; door

te scheiden uit dit levea hem verlaten en doen ach-

terblijven. De toestand van hem, die overblijft, staat

dan doorgaans op den voorgrond, waardoor nclilrr-

veelal de betcekenis verkrijgt van Bij zijn stcr-

.1. ilni overblijvende in zekeren toestand nalaten.

Waar dit bijdenkbeeld niet bedoeld wordt, zegt men

in proza liever nalaten. || Eene bedroefde weduwe

achterlaten. Hij liet eene jeugdige weduwe ™ twee

jonge kinderen achter. Toen de brave vorst stierf,

b
jj

gelukkige onderdanen achter. — I.act uwc

wecsen achter, ende ick salse in 't leven behouden,

Jerem. 49, 11. Je zult, als jy naar je eenwig huis

gaat, hier een decgelyk mensch te meer agterlaaten

,

Blank. 1 , 68. Zijn vader Abdallah . . . stierf ... en

liet hem ... en Amena, zijne moeder, in konuner-

lijke en bekrompen omstandigheden achter, v. d.

palm , Red. 1 , 81. Haar vader was . . . gestorven ; . . .

(hij) had zijn vijf dochters in alles behalve gunstige

omstandigheden achtergelaten , K. Zev. 1 , 284.

In dezen zin wordt het verl. deelw. als gemeensl.

Dir. gebruikt:— De achtergelatene , mv. -gelat'enen , de achter-

blijvende, overlevende. || De achtergelateue is troos-

teloos. Zijn dood is een onherstelbaar verlies voor de

achtcrgclatenen.— Voorheen gold achterlaten ook eenvoudig voor

nalaten, zonder bijbegrip, en zoo vindt men het ook

tbaus nog bij dichters gebezigd. || Indien ycmants

broeder sterft ende een wijf achterlact, Mare. 12, 19.

Gy weet het , dat die Vorst zijn minnende onderzaten

Geen' zoon ,
geen manlijk oir tot troost mocht achterlaten.

bild. 4, 30.

4) Iemand laten bestaan, in "t leven laten, terwijl

men andere personen heeft gedood of vernietigd. Thans

niet meer in gebruik ; men zegt nu overlaten.
|| De

heydenen , die Josua heeft achtergelaten , als hy sterf,

Richt. 2, 21.

c) Iemand zooverre voorbijstreven , dat hij zich ge-

noodzaakt ziet achter te blijven en alle mededinging

op te geven. Oudcrwetschc , thans ongewone, dichter-

lijke uitdrukking.

Dat wysheyt over-al de dwaesheyt gaet te boven.
Tint wijsheyt over-al de dwaesheyt achter-laet

,

Gelijck het helder licht den nacht te boven gaet.

CAT3 2, 489.

Wien Vondel overtrof, doch nimmer achterliet.

bild. 13, 21 (o. 1790. Van Hooft).

1

1

) Het eene zaak als object.

1 ) Van voorwerpen of hetgeen als zoodanig be-

schouwd wordt. — a ) Laten staan of laten liggen

,

terwijl men andere zaken wegvoert ; bij 't heengaan
niet medenemen. || Het weinige, dat de Engelsche

krijglbendeu hadden achtergelaten, (werd) door de

Ir.n-ehen verteerd, v. lennep, Gesch. 11, 24. Al

de voorwerpen van genegenheid, van liefde, van her-

innering, die zij op Hardestein achterliet, K. Zev.

2, 301. Haar oog viel op het boek, dat monsieur R.

had achtergelaten, 3, 27. Gij komt ... met dien

ijver, welken gij, zelfs voor zoo kort eene poos, in

uw studeervertrek niet hebt willen achterlaten, oeel,
Ond. en Phant. 111.

Zult gij der Vaadren asch verachtlijk achterlaten 7

Hp.LMFRs. tfag. fici. 1, 164.

Hiertoe behooren ook de uitdrukkingen:

— Schulden achterlaten, bij zijn vertrek zijne

schulden onbetaald hten. j| G. is ... met de Noor-

derzon verdwenen, en, dewijl hij meer schulden dan

irhterlict, heeft hij enz., K. Zev.i, 109.

— Een last, een bevel, een voorschrift enz. ach-

terlaten, bij zijn vertrek aan de achtcrblijvcnden een

last opdragen; die dan bljjft (zijne wer-

king blijft oefenen), terwijl de lastgever zelf liecn-

gaat. 11 Toen hij naar het leger vertrok, liet hij het

bevel achter, dat men hem dagelijks bericht zou

Jl ii.:, il

b) Bij zijn sterven iets verlaten, er van scheiden,

het aan anderen nalaten. || Dat ick dien sonde ach-

terlaten aen eenen mensche, die na ïny wesen sal,

Pred. 2, 18. Ten einde het (dit werk) niet onvol-

tooid achter te laten, v. D. PALM, Sal. C, 227.

Wanneer de mensch vcrhiiyst, wat kan hem rijkdom baten ?

Al wat hy hier beslt dat moet hv achterin, d,

CATS 3, 25.

Ick moet al wat ick heb een ander aclnerl.it. n.

2 , 490.

c) Iets laten bestaan , terwijl men andere zaken

vernietigt. In hoogeren stijl; in gewoon proza zegt

men overlaten.

Wat der waatren stroom in 't denkbeeld achti

BILD. 2, 34.1.

d) Uitbreiding der vorige beteekenis. Aan ii

aanzijn geven, het teweegbrengen, veroorzaken , en

laten voortduren , nadat de voortbrengende werking

heeft opgehouden. || Sporen, indrukken, striemen,

i, litteekens achterlaten. — Zweepslagen, die

bloedige striemen achterlieten. Die wond zal een lee-

lijk lïtteeken achterlaten. — Om ... nuttigheid op

zijne voetstappen achter te laten , v. d. palm ,
Red.

1, 165. De loomheid, die hij {de slaap) achterlaat,

Sal. 6, 234. Een schat . . ..welks gemis eene akelige

ledigheid in het hart achterlaat, 7, 347. Een woord,

een enkel geluid , dat met den adem in de lucht ver-

vliegt, en geen spoor van zich achterlaat, 5, 39 <.

Indien ik vooronderstelde dat de Griekschc beschaving

verloren was gegaan, zonder een spoor achter te la-

ten, geel, Ond. en Phant. 243. Noch brasscrijen,

noch nachtwaken . . . lieten eenig spoor bij hem achter,

K. Zev. 1 , 34. Ontelbare kringen , door de voeten

der borrelglaasjes achtergelaten op twee vcvwelooze ta-

feltjes, 2, 4. Den indruk geheel weg te nemen, dien

de brief van B. bij haar had achtergelaten, 4, 96.

Een verkeerden indruk — , kwade, schadelijke indruk-

ken achterlaten, 3, 77, 176. Ik schijn al een zeer

ongunstigen indruk achtergelaten te hebhen, pierson,

Keriv. 3, 69.

de angel van de lust, die in de boezems haakt

,

Die meesleept, en verscheurt, en oprijt, wat zy raakt,

En wonden achterlaat , die enz.

bild. 2 , 382.

2) Van handelingen. — a) Iets nalaten , niet langer

doen wat men vroeger wel gedaan heeft. Thans ver-

ouderd en door nalaten vervangen. |]
Sedert lieten zj

't zeeschuimen agter, wagen. Vad. lint. 3,453.

Om de woorden van de Schriftuur niet te misbruiken

,

laat gy het gebruik ook geheel agter, Blank. 2 , 47.

Verbolge kampers, laet dit achter.

Trekt, daei men u ontsteken ziet,

H-t voorhooft zoo vol fronsseu niet.

POOT 1, 413.

6) Iets achterwege laten, niet doen, waartoe men

aanleiding gekregen of vroeger het voornemen gehad

heeft. Weinig meer in gebruik. || Had San] zijn

bevel (om niet te eten) achtergelaten, wie weet of

iemand vóór den avond aan eten zou gedacht hebben?

v ii iai.m, Bijbel v. d. J. 9 , 126. De toepassing

der fabel zal ik kortheidshalve achterlaten , Red. 1, 49.

Afl. Achterlating.
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ACHTERLATING, znw. vi\, het mv. niet

in gebruik. Van Achterlaten. De daad van achterla-

ten, het achterlaten. Bijna uitsluitend in gebruik in

de bijwoordelijke uitdrukking

:

— Met achterlating, gevolgd door een 2den nv. of door

eene beheerscbing met van , in tweeledige opvatting.

1 ) Aanduiding , dat men bij het vertrekken van

eene plaats iemand of iets achterlaat, niet medevoert.

Verg. Achterlaten, I, 1) en II, 1, a). || Oen

ordeloozen hoop ... die nu weldra , met achterlating

van eenen doode en eenige gekwetsten , zich verstrooide

en een goed heenkomen zocht, v. lennep, Gesch.

12, 41. Met achterlating van vier dooden en een

dertigtal gevangenen, 12, 132. De commis-vopageurs

nemen ijlings, met achterlating van al hun bluf, de

vlllgt, KNEPPELH. 2, 328.
— Ook van een last enz., dien men bij zijn ver-

trek achterlaat, d. i. aan de achterblijvenden opdraagt.

Verg. Achterlaten, II, 1, «). || Nadat de ge-

neesheer, met achterlating van den last om op dezelfde

wijze voort te gaan, weder vertrokken was, K. Zee. 5,11.

2) Aauduiding, dat men iets achterwege laat, weg-

laat. Verg. Achterlaten, II, 2, l). Thans weinig

meer gebruikelijk en door weglating vervangen. || Om
eens eene geheel nieuwe vertaaling van zyn werk te

geeven, met agterlaating van noodelooze byvoegzels

en] kwaadaartige toepassingen, Leev. 5, Vooir. XX.
Met afsnijding van al het overtollige, en zonder ach-

terlating van hetgeen tot een volledig begrip . . . be-

hoort, v. D. palm, Sal. 4, 353.

ACHTERLEDER, gewoonlijk acuterlekr,

znw. onz., het mv. niet in gebruik. Uit het bijw.

Achter en Leder (Leer). Hd. afterieder. Schoenma-

kersterm. Het bovenleder van een schoen, een laarsje

of dergelijk laag schoeisel, hetwelk den hiel omgeeft

en zich dus achter aan den schoen bevindt. || Het

achterieder (of -leer) is geheel versleten.

ACHTERLEEN^ znw. onz., mv. -leenen.

Uit het bijw. Achter en Leen. Hd afterlehen. Leen

uit de tweede hand; leengoed, uitgegeven door een

leenheer, die het zelf van den eigenaar of opperleen-

heer in leen houdt. Verg. fr. arrière-fief. Ook On-

derleen genoemd (naar lat. subfeudum), dat echter

minder gewoon is. || Des Graeflickheids Leenmannen

mogen mede hebben hare Leenmannen , die men Leens-

leensmaiuien ofte Mansmannen noemt, ende tgoedt

Leensleen ofte Achterleen , r>E groot , In!. 2 , tl

.

De leenman gaf weder, des verkiezende, het leen, als

onderleen of achterleen, uit, groen v. pr., Handb.

1, 13. Zeeland Bewester-Schelde werdt dus, ten op-

zigte van Graave Dirk, een agterleen des Keizerryks,

wagen. Vad. Hist. 2, 276.

Ik eigen aan mijn Kerk heel Holland , als een leen

,

Verstorven door de dood van Diedrijk

'k Geef het u als achterleen te ontfangen.

BILD. 4, 37.

Hij wil u tot dien prijs 't bestier van deze Staten,

Als Utrechts achterleen, goedwillig overlaten.

V. LENNEP, Poè't. 10, 148.

•ACHTERLEENHEER. Zie de Aanm. bij

't volgende art.

ACHTERLEENMAN, znw. m.,mï.-is«»-

nen. Uit het bijw. Achter en Leenman. Hd. after-

lehnsmann De houder van een achterleen; degeen die

van een ander een leen houdt, hetwelk deze zelf van

den eigenaar of opperleenheer in leen heeft; een leen-

man van een leenman. Verg. fr. arrière-vassal. Ook
Achtervazal en vroeger Mansman genoemd ; mlat.

valvassor , juister vavassor , fr. vavasseur (mv. vavas-

seurs , van lat. vassi vassorum). || Een achterleen-

man had tweederlei betrekking, dus ook tweederlei

trouw te betrachten.- trouw namelijk èn aan den leen-

heer èn aan den opperleenheer, bild. Gesch. 1, 323.

Achterleenman te zijn doet niets af van de waardig-

heid der personen, 1, 321.

Aan in. Nevens achterleenman gebruikt bild. (Gesch.

1 , 323 ^ ook achterleenheer , als benaming van den

onmiddellijken leenheer van een achterleenman , in te-

genstelling van den opperleenheer; derhalve voor den

heer of leenheer van een achterleen. Doch de naam
is niet in gebruik en niet gelukkig gekozen. De ach-

tirleenheer zon niet de persoon zijn, die onmiddellijk

op den opperleenheer volgde, maar die, uit het oog-

punt van dezen , achter een ander stond , dus niet de

tweede, maar de derde in volgorde. In tegenstelling

van opperleenheer is de naam onderleenheer gepaster,

die dan ook werkelijk vanouds bij onze rechtsgeleerden

in gebruik was: zie bort, Trad. v. h. Holl. Leenr.

VI, tit 1, n°. 18; VII, til. 2, c. 4, n°. 36.

ACHTERLEER , samentr. van achterle-
iier. Zie ald.

ACHTERLEGGEN, bedr. zw. ww., met
hebben : legde en leide achter , heeft achtergelegd en

-geleid. Uit het bijw. Achter en Leggen. Ongewone

,

maar zuiver gevormde en duidelijk sprekende uitdruk-

king , door bild. gebezigd voor doen achterliggen

,

d. i. doen achterstaan , op den achtergrond stellen

;

waarvoor men gewoonlijk achterstellen zegt. Verg.

Achterliggen.

Daar hy van halm en riet een krekelkooitjen vlecht

,

En tnsch en wijnstok voor zi|n speelwerk achterlegt.

4, 270.

ACHTERLEI, onverbuigbaar bnw., om de

absolute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Eigenlijk

de als bnw. gebezigde koppeling van het znw. Lei ,

soort (zie ald.), met den 2deD nv. mv. van het telw.

Acht (verg Acht, I, n, 2). Hd. achterlei. Even-

als alle soortgelijke woorden op lei, die met. bepalende

telwoorden samengesteld zijn , alleen attributief gebruikt.

Bepaling eener hoeveelheid, waarvan de samenstellende

deelen van verschillenden aard zijn ; te kennen ge-

vende , dat zij in het een of ander opzicht tot acht

verschillende soorten behooren ; van acht soorten

,

achtsoortig; hetzelfde als Achlerhande, dat echter

minder gewoon is. Het volgende znw. is of het mv.

van een persoons- of voorwerpsnaam , öf een enkelv.

verzamelnaam. || Aehterlei menschen, die ten op-

zichte van karakter, stand, beroep, vermogen enz.

tot acht verschillende soorten, behooren. Achterlei boe-

ken , in acht talen , over acht vakken , over acht

onderwerpen , enz. Achterlei gebak. Van achterlei wijn.

ACHTERLIGGEN, onz. st. ww. der 3<"

kl., met hebeen: lag achter, lagen achter, heeft

achtergelegen. Uit het bijw. Achter en Liggen.

1) Eigenlijk. Achter een ander liggen, die voor-

ligt ; in een ledekant of bedstede , voor twee personen

bestemd, de achterste plaats innemen. || Hij is met
beuauwdheden op de borst gekweld, en kan niet ach-

terliggen. Ik zal maar achterliggen, weil.

2) Overdrachtelijk. Minder dan een ander geacht of

geteld worden, minder in tel of in gunst zijn. Ongeveer

hetzelfde als Achterstaan ( zie ald.) en het tegenover-

gestelde van voorgetrokken worden. De persoon , achter

wien men aldus ligt , wordt aangewezen door het voorz.

bij , dat eene vergelijking te kennen geeft ; of wel door

voor, in welk geval de bedoeling is, dat voor d. i. ter

wille of ter gunste van den een de ander niet geacht

wordt. || Bij iemand achterliggen. Zij is de lieveling,

al haar broers en zusters liggen bij haar achter. Hij

heeft altijd bij zijn broeder achtergelegen. — Toen

moest myu zedig popje al agterliggen voor die infame

pop van Pieternel, Burg. 26. Als ik mij bepaal tot

afraden , en anderen raden aan , dan is er veel kans
,

dat ik achterlig, K. Zev. 1, 305.
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ACHTERLIJF, znw onz., het mv. -J$mn
weinig in gebruik, l'it het bijw. Achter en Lijf.

I ' In 't algemeen. Het achterste gedeelte van het lijf

nf lichaam van dieren of fabelachtige dierlijke wezens.

Maar neen, mijn Zangeres I nw hand bezweer* de baren,
1 ii lnkk' den Dolfijn uit, op 't klinken van uw snaren,
('f Mankt' Mnrmaagd , die, aan Dweo lang gesnoerd,

<»l> 't Fuouklende senterujf ooi zwem" rvoert.

BILD. 6, 398.

2) Iti 't bijzonder, in de dierkunde. De achterste

der drie lichaamsafdcclingen der gekorven dieren

,

waarin de massa van het darmkanaal en de inwendige

geslachtswerktuigen zich bevinden. || De klasse der

i of Gekorvene dieren . . . bevat alle gelede

dieren, wier ligchaam in drie wel onderscheidene hoofd-

lielrn, den kop, het borststuk en het achterlijf, ver-

deeld is, schi.egel, Hand/. 2, 209

ACHTERLIJK, znw. onz, mv. -lijken. Uit

het bijw Aehier en Lijk, d. i. touwen omboordse!

en zeil. Scheepsterm. Het lijk of dunne touw,

waarmede de achterkant van een gafTel-, een emmer-
of een stagzeil omboord is. || De nieuwe kluiver is

bijua klaar; men inoet nog slechts het achterlijk aan-

Irjkerj, het boordsel aan de achterzijde aannaaien.

ACHTERLIJK, bnw.; -lijker, -lijk.it. Van
het bijw. Achter met het achterv. -lijk. Ten achte-

ren zijnde , zich nog niet bevindende op het pnnt

,

waar men behoorde te wezen , of waar anderen zich

bevinden, bij wie men dus achterstaat. Altijd in figuur-

lijke toepassing, in twee verschillende opvattingen.

li \ an levende wezens in 't algemeen , inzonderheid

vaja personen. Niet genoeg of minder dan anderen ge-

vorderd, hetzij in lichamelijke, hetzij iu geestelijke

ontwikkeling Verg. Achterblijver, 3). || Het kind

leed aan Engelsche ziekte en bleef daardoor tang ach-

terlijk. Die jongen is heel achterlijk in het leeren.— Ook van dieren , boomen en planten gezegd

,

die te weinig groeien. || Dat kalf, dat veulen is nog
achterlijk. Die boomen daar zijn nat achterlijk, zij

hebben te weinig zon.

2) Uitsluitend van personen. Niet behoorlijk ge-

vorderd in het verrichten van zijn werk of het vol-

brengen zijner verplichtingen ; ten achteren zijnde bij

hetgeen men had moeten doen of hetgeen door ande-

ren verricht is. || Achterlijk zijn in zijn werk. in

zijne betalingen, in het voldoen aan beloften. — Hel

meuschdom is in alles vooruitgegaan; zoude alleen de

geneeskunst (hier als persoon gedacht) achterlijk zijn

gebleven? vosmaer, Xag. Lett. 1, 68. Het is jnisl

in de wij/e van toebereiden, dat men hier over 't al-

ii nug achterlijk is, v. lennlp, Mom.1 , 164.
— Achterlijk blijven . zich achterlijk betoonen (in

tets of iets Ie dven
) , verzuimen, nalaten iets te doen

,

hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel; meestal met het bij-

denkbeeld , dat anderen dezelfde handeling wel ver-

richten. Verg. Achterblijven, I, 2, b). || Elke

gemeente , die achterlijk bleef haar aandeel op te

gen ,
v i.i.nnkp . Gesch \2 , *0.

— Vooral nut il.- ontkenning: Niet achterlijk blij-

'<'
, enz, niet verzuimen, niet nalaten iets te doen,

het gaarne of met ijver verrichten. || Ik voor mij

bleef niet achterlijk {terwijl de anderen met geschen-

ken aankwamen i ; maar haalde een peperhuis met
moppen voor den dag, K. Zev. 1, 159. Die zich niet

achterlijk zouden betoonen, wanneer het er op aan-

kwam, bij te springen, 5, 13.

ATI. Achterlijkheid.

ACHTERLIJKHEID , znw. vr., mv. -heden

( in de bet. 2 1. Van Achterlijk ( bnw. ) met het ach-

terv. -beid.

1 ) Abstract , tonder mv. De toestand van achter-

lijk te zijn, in de Lede opvattingen van het woord.

|| Zijne achterlijkheid is minder aan luiheid dan aan

zijn zwak geitel toe te schrijven. Achterlijkheid in het

werk . iu betalingen enz.

2) Concreet, mv. -heden. Iets dat getuigt dat men
achterlijk is. Het achterlijk blijven

handeliiiL'; nalatigl im. In deze bet. thans
1 in gebruik. || Ik houd mij verzekerd, dat

gij . . deze mijne achterlijkheid mij niet kwalijk ne-

men zult, loosj es, JBitttm, :i , 10S

ACHTERLOOPEN, onz. st ww. der I0d«

kl., met hebben: liep arhter, heeft achtergeU

Uit Loopen en het bijw. Achter 'II. 1 , e)

uurwerken. Te langzaam loopen, ui daardoor hij den

werkehjken tijd ten acht.Ten zijn, een vroeger tijd-

stip aanwijzen dan werkelijk aanwezig i-.
|| Wijn

horloge loopt achter. Die klok heeft altijd achterge-

loopen ; de slinger i* te lang.

*>n. Achterloopen , Achtergaan. — In dcnzelfdin

zin als achterloopen wordt ook achtergann gebezigd

(zie ald.), doch dit laatste is ruimer van opvatting

en wordt ook gezegd, wanneer het uurwerk tijdelijk

ten achteren is, b. v. ten g<\ e a kortston-

digen stilstand ; terwijl achterloopen altijd ziet op

den te langzamen loop, en dus een voortdurend aeh-

tergaan te kennen geeft. Vandaar ook dat eene bepa-

ling, de hoegrootheid van het verschil in lijd aanwij-

zende, wel bij achtergaan, maar niet bij achterloopen

op hare plaats is. Men zegt wel: „de klok gaat ecu

kwartier achter", maar niet, dat zij _ een kwartier

achterloopt ", want bij het achterloopen
,

volg is van een gebrek in bet uurwerk, neemt het

verschil in tijd aanhoudend toe mi \ rod we-

der aan, nadat men liet door 't verzetten der wijzer»

lieeft weggenomen.
xvii, ir K. HdtgKNS bezigt achterloopen ojk van

personen , en wel met een anderen persoon in den
3<ien nv verbonden , iu den. zin van 15 ij iemand in 't

loopen achterblijven , hem niet bij kunnen houden.

Var- zich zclven sprekende , zegt bij

Die velen achterloop, en weinige voorby, 1 . 445.

ACHTERLOOPER, znw. in., mv. -loopers.

Uit het bijw. Achter en Looper (zie ald.). Jachtterm.

Ken achterpoot van viervoetig wild. || Ken aeliterloopcr

van ien haas. De beide achteiloopers zijn geld

Men otter liaer dt beste vrucht

Do eerstelingen »an 't konijn,

De icliter-lnopers van het .swj;i

V. ovebui; 176.

*jn. Zie Achterpoot.
ACHTERLOOPSCH , bnw.; de trapp. v.

vergel. niet in gebruik. Van het ongebruikelijke ach-

int Int achterv. sch. In il'- waterbouw-

Vau sluismuren en dergelijke werken gi

die niet dicht gemier zijn en daarduur het

hebben, dat zij hel water, achter de zijkanten om , door

laten hopen. Verg. onderloopsch . || De sluismuren

moeten met goede specie aangeaai p al zij

niet achterloopsch worden.

Afl. Achterloopschheid.

ACHTERLUIK, znw. onz., mv. -luiken;

verkl. luikje, mv. -jes. Dit bet bijw. Achter en Luik.

In 't algemeen. Ken luik in het achtergedeelte van

een huis, schip enz, in t^eenstelling van andere luiken

aan de voorzijde, ofwel Hel achterste van twee of meer

luiken. || Vergeet niet het achterluik dicht te doen.

— In 't bijzonder, als scheepsterm. Het eer-te luik

vlak achter den grooten mart.

ACHTERMADE, znw. vr., zonder mv., als

collectieve stofnaam. Dit het bijw. Achter en het ver-

onderde made, ohd. m/ld, ma't (OEAFP 2. I

mhd. mdt (BEN. 2', 20), ags. madh (ETTM. 225),
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d. i. het maaien of wel het gemaaide, van ohd.

mdhan, ons maaien. Achtermade , eng. aftermath

,

eigenlijk zooveel als na-maaisel, is eene oude benaming

voor het nieuwe gvas, dat op eene afgemaaide weide

opschiet, thans Eigroen of iVa^nw geheeten. Plantijn
stelt achtermade met etgroen en nawei/de gelijk , en

vertaalt het duor regain, second faitchage. Het woord
is in de schrijftaal verouderd, doch iD de gewestelijke

spraak nog hier en daar in gebruik , ofschoon in ge-

wijzigden vorm, hetzij als achfermaaie (zie KIL. en

WEIL.), hetzij als achtermaat (VI. Icliot. 7).

ACHTËRMAN, znw. m., mv. -lui (voor

'lieden, dat hier te deftig zou zijn). Uit het bijw.

Achter en Man. In het krijgswezen. De man, die in

het tweede of derde gelid staat, met betrekking tot

dengene, die vóór hem in het eerste gelid staat en

zijn Voorman genoemd wordt. || De man in het eerste

gelid vuurt, als zijn achterman geladen heeft.

ACHTERMAST, znw. m., mv. -masten. Uit

het bijw. Achter en Mast. De achterste mast vau een

schip , vooral bij koffen en smakkeu zoo geheeten , bij

welke de achterste mast de kleinste is. Op andere

schepen draagt de aehtermast bijzondere namen. Bij

driemastschepen is het de bezaans- of kniismast; bij

brikken en schoeners de groote mast; bij loggers en

vaartuigen met latijnzeilen (bijzonder aan Spanje eigen)

de druilsmast , en daar staat hij op het achterste

einde van het vaartuig, liet hek genaamd.

ACHTERMIDDAG, znw. m., mv. -dagen-,

verkl. -dagje, mv. -jes. Uit Achter, als voorz. en

als bijw., en Middag in twee verschillende opvattingen.

1 ) Achter als voorz. en Middag in den strengen

zin des woords, t. w. als het tijdpunt, waarop de

zon bet hoogst staat, liet einde van het 12de en het

begin van het eerste uur. De tijd achter of na den

middag; de tijd na 12 uren tot den avond toe; de

geheele Namiddag. Alleen in de samenstelling Ach-

iermiddagwacht (zie ald.).

2) Achter als bijw. en Middag in de opvattingvan

Namiddag, voor den geheelen tijd tusschen 12 uren

en den avond. Het achterste of laatste gedeelte van

den namiddag, dat aan den avond grenst; veelal ter

aanduiding van den tijd tusschen het middagmaal en den

avond. || De post kwam eerst op den achtermiddag

te Hardestein aan, K. Zev. 2, 8. Ik ... hoop . . .

in den achtermiddag in den Haag aan te komen , 2

,

2S4. Menigen achtermiddag ... zit hij daar voor het

opgeschoven venster te turen , pierson, Mériv. 1, 20.

— Daar de achtermiddag , de tijd na den eten,

een tijd is , dien men liever aan rnst en ontspanning

of aan gezelligen kout, dan aan arbeid of ernstige

zaken wijdt , wordt de uitdrukking op een achter-

middag ook in ruimeren zin gebezigd, niet als eigen-

lijke tijdsbepaling, maar om aan te duiden, dat iets

zoo bij eene voorkomende gelegenheid, onder een ge-

zellig praatje of zonder veel iuspanning geschiedt.

|| Op zekeren achtermiddag, dat hij ... op de stoep-

bank . . . half wakend, half slapend, was nedergezeten

,

v. lennep , Rom. 8, 73. „Hoor eens!" zeide Piet

Kole op een achtermiddag; enz., kneppelh. 2, 56.

Uw weiden eet een nachtegaal

Op eenen achtermiddag kaal. BILD. 18, 147.

Sauienst. Achiermiddagwacht.

ACHTERMIDDAGWACHT , znw. vr.,

mv. -wachten. Uit Achtermiddag (in de bet. 1) en

Wacht. Scheepsterm. De wacht van twaalf tot vier

uren na den middag.

ACHTERMOLEN , znw. m., mv. -molens.

Uit het bijw. Achter en Molen in den zin van water-

of poldermolen. In den waterstaat, waar sprake is

van polders, die ter leegmaling twee of meer molens

behoeven, omdat zij te diep liggeu, dan dat het wa-

ter in eens (door één molen) tot de vereischte hoogte
kan opgewerkt worden. De achterste! en laagst staande
molen, die het water het eerst schept, tot een ge-

deelte der gevorderde hoogte opvoert, en in een bin-

neuboezem stort, waaruit het door eiken volgenden
molen telkens in ecu hoogeren boezem gebracht en

eindelijk buiten den polder uitgeworpen wordt. Aldus
genoemd in tegenstelling van den Voormolen, d. i.

de voorste en hoogst staande, die het water buiten

den polder brengt, en zich dus vooraan bij het af-

wateringskanaal bevindt.

Nevens de namen voor- en achtermolen zijn ook in

denzelfden zin die van boven- en ondermolen in gebruik.

ACHTERNA, bijw. van tijd en van plaats,

voorheen ook als znw. gebezigd. Uit de bijw. Achter
en Na. Eigenlijk de koppeling van de uitdrukking
achter na (iets), welke plaats grijpt, zoodra de be-

heersching van het voorz. na verzwegen wordt, en dit

in een bijw. verandert; achter dient dan ter verster-

king van na. Het woord komt reeds bij kil. voor.

1) Als bijw. van tijd. Na afloop van eene hande-
ling of gebeurtenis, na een korter of langer tijdsver-

loop , naderhand ; veelal met het bijdenkbeeld , dat het

standpunt van beschouwing of beoordeeling der zaak
veranderd is, nu zij tot het verledene behoort. Verg.
Van achteren (Achteren, 2", d) en Achteraf'(1,8).

||
Achterna komen, nadat anderen er reeds zijn. Er

kwamen achterna berichten , die de vroegere tijdingen

weerspraken. Doe het niet ; achterna zoudt gij berouw
hebben. Achterna zag hij in, dat hij verkeerd gehan-
deld had. — Om dezelfde zaak, om welke men u

thands laakt, zult gij achterna geprezen worden , weil.— Aanni. De uitdrukking" van achterna, die men
in denzelfden zin wel eens hoort, en b. v. aantreft bij

pierson, Mériv. 2, 297, is onjuist. Zij is het ge-

volg eener vermenging van twee verschillende uitdruk-

kingen : achterna en van achteren.

2) Als bijw. van plaats. Als zoodanig komt Ach-
terna alleen voor in samengestelde ww., die in de

meeste gevallen niets anders zijn dan de bloote ver-

sterking der samenstelling van dezelfde grondwerkwoor-
den met het enkele na: verg. achtemaloopen , ach-

temakijken , met naloopen, nakijken enz. Zij gevente
kennen , dat eene handeling achter iemand geschiedt

,

doch op zekeren afstand en in de richting naar hem
toe; dat zij hem als 't ware «agaat of volgt. In alle

werkingen, uitgedrukt door zoodanige ww., is derhalve

noodwendig een persoon betrokken , hetzij in den 3dei
>,

hetzij in den 4d<m nv. Het subject is altijd een per-

soon (of iets dat als persoon gedacht wordt), die op-

zettelijk handelt ; al de bedoelde ww. drukken dus eene

handeling uit.

— Wanneer de handeling, in een onzijdig ww. uit-

gedrukt, eene beweging is , die in den eigenlijken zin

wordt opgevat, zonder eenige overdracht of figuurlijke

toepassing, dan blijft het samengestelde ww. onzijdig,

en de persoon, achter wien de beweging geschiedt,

staat in den 3d,n nv.; want die persoon is alsdan het

doel, waarnaar de werking zich uitstrekt, en bij welks

bereiking zij eindigt; hij wordt niet gedacht als lijde-

lijk object, maar als zelfhandelend ten opzichte van

het subject, en wel in tegengestelden zin, t. w. als

vooruitloopende, vooruitsnellende enz. Verg. Aan, § 25.

Drukt daarentegen een onzijdig ww., met achterna

verbonden, eene andere werking uit, waarvan de per-

soon, achter wien zij geschiedt, het lijdelijke — niet

terugwerkende — object is; of wordt een ww. van

beweging overdrachtelijk gebezigd als de figuurlijke

uitdrukking eener werking, waarvan de persoon het

voorwerp is , dan wordt de samenstelling met achterna

een bedrijvend ww., en de persoon staat in den 4den nv.

Een derde geval heeft platts , wanneer achterna is
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samengesteld met een bedrijvend mr., welk» object

of eenc zaak i~, b( een persoon, verschillende vau

dengene, op wien achterna betrekking heeft. In dat

geval staat het object in den 4acn nv., en de persoon,

achter wien de handeling geschiedt , in den 3*"'
, om-

da! hij ook biet gedacht w rJt als het doel, hij welks

bereiking de werking eindigt. Zoo b. v. iemand iets

nchlernagooien of achternaroepen , hem een bode ach-

tcmazenden , en/.

— Wanneer de ww. niet achterna cene overdrach-

kenis hebben, verschillende van die, welke

lende deelen, eigenlijk opgevat, van

zelve medebrengen, dan vereischen zij eene afzonder-

lijke behandeling; t. w. Achlernagaan, achternaloo-

ptn, achternarijden, achternazetten en achternazit-

ten (zie de straks volgende art.). Doch wanneer de

beteekeuis van het WW. gecuerlci wijziging ond* I

zoodat het samengesteld' • ene andere opvat-

tin.' u'eldt, dan die uit de bluute vereeniging der beide

i onmiddellijk voortvloeit, behoeven dergcli

• afzonderlijke vermelding, daar zij in

zich zelve volkomen duidelijk zijn, terwijl daarenboven

haar aantal onbegrensd i->, omdat men ze naar goed-

vinden vermeerderen kan. E™ kort overzicht is dus

voldoende ter verklaring van alle voorkomende gevallen.

Achterna helpt onz. en bedr. ww. vormen, op de

volgende wijzen :

A) Onzijdige ww., met een persoon (of iel

als persoon gedacht wordt) in den 3dcn nv., vormt

achterna met ww. van beweging, in den eigenlijken

zin opgevat. Dergelijke samenstellingen geven te ken-

nen , dat men iemand , die zich verwijdert , op zeke-

reu afstand volgt met die bepaalde beweging, die in het

ww. is uitgedrukt. Zuo b. v. iemand achternahollen

,

•ijlen, -jagen, -Hosten, -kruipen, -reizen, -rennen,

snellen, -springen, -sukkelen, -trekken, -vliegen,

-volgen, -waggelen, -wandelen, -zwemmen, -zweven,

enz. || Zij sloeg eene steeg in. lic troep vervolgde

zijn weg ; drie onzer sjouwers gaven het echter niet

op, en holden haar achterna, kneppelh. 2, l~:ï.

Gcerse loopt voort. Flanor ijlt hein achterna', 1 , 266.

Joab ende Abisai jaeghden Abner achterna, 2 Sam. 2, 24.

Een trouwe vent, zoo goedhartig en eenvoudig als

ooit een bediende eenen wijsgeer achternagcklost heeft

,

BUL, Sent. R. 46. Dit gezegd hebbende, snelde zij

M» Mietje achterna, die reeds in 't rijtuig zat,

K. Zev. 4, 870. De beelden (van een poëet) snellen

elkander achterna, geel, Ond. en Phant. 1S4. De
vereenigde Fransche magt truk toen . . . den Brit-chen

veldheer achterna, knoop, If'aterUio 04. Sneller...

vloog de pijl des Jonkers het '
't koppelpatrijzen)&Qht^rii:i,

v. LI snep , Bom. 1 , 199. Arpad . . . volgde hem met

gevelde lans over de vlakte achterna, 11, 338. (Hij)

waggelde hem al achterna, fokke, Ve-z. Ir'. 12,86.

Ik verzocht den postillon voort te rijden . . . en:
. ik

wilde hen ( /. hun) nchternawandelen, ceel, Sent. li.

170. E hem allerlei tooverachtige gestalten

voorbij, welke zijn verhit! geest door het 1

uchtniim achternazweefde , kneppelh. 2, 126.

— De persoon, achter wien men voortgaat, kan

verzwegen worden, wanneer hij uit den zin van zelf

blijkt. || De anderen gingen vooruit, terwijl ik, zoo

goed ik kon , achternasukkelde.

— Wordt de persoon op die wijze niet genoemd

,

dan kan de beweging ook uitgedrukt zijn in een we-

derkeerig ww., ah b. v. zich achternatleepen. || Na
hem volgden H. en S.; dan ik...; en vervolgens

R. . .; terw{|l W. hompelend en strompelend zich ach-

ternasleepte , v. i.ennep. Som. 4, ^t
— Ook het ww. zelf, dat de beweging uitdrukt,

kan verzwegen worden , wanneer het uit den zin ge-

noegzaam blijkt. || Toen sprong hij van 't paard...

en liep naar binnen, en ik hem achterna, v. i.ennep.
Som. 4, 15. Braaf, Buat! hou u goed, Bromley!

Haar achterna als wakkere spilgioenea! 7, 231.
Hl persoon als object.

a) Met ww., die het begrip van zien of kijken uit-

drukken, d. i. hel om aau te

duiden, dat men iemand, die zich verwijlen

de oog' oaoogt, uit belangstelling uf n

•. iemand achternablikken, -kij-

ken, -oogen, -staren, -zien, euz. || !>.

stil, niet gekruiste armen, en keek den ruiter ach-

terna, geel, lharh. E oogen staren h' ui

weenend achterna, v. D. PALM, l.rrrr. 1
.">

, 23.

Mi ww., die hel i 1 uit-

drukken; om aau te duid' dal geluid

achter iemand, die zich verwijdert hetzjj men hem
er mede achtervolgt, hi ijft up de plaats,

waar men zich bevindt, en van daar het geluid richt

tot hem die weggaat. Zoo b. v. iemand achterna-

blaffen , -bruisen , -brullen , -gillen , -keffen , -schreeu-

wen, enz .; meest alle eene vijandige gezindheid uit-

drukkende, waarvan de persoon .liet object is. || De
hun 1 blafte hem achterna. Straatjongens, ,lie hein

achternaschrcciiwdcn.

Zijn donder hrult u achterna! Vlied, Elos, vlied!

kinker 3 , 37.

Zij klommen: en de blauwe diepte [dei aethen) bruischte

Hen achterna, met wondre harmontj.

V B8BR9 . J

eene zaak als object, en een persoon in

den 3d,n nv.

c) Bij WW. als dragen , kruien , sjouwen , sleepen ,

torschim en/.; ter aanduiding, dat men iets draagt of

vervoert ten behoeve van een persoon, die op

is, in hem met dien last op zekeren al

I land zijn koffer achternakruien. De knecht, die

hein zijne bagage achterna- jeiiw.lt . — l'eiku' gij zult

mij mijn helm achternadragen , v. LI MK1 P, Hom. 6, 260

[i) Bij WW., die te kennen geven, dat aan een

voorwerp eene beweging in zikere richting wordt ge-

geven, als gooien, smijten, werpen, schieten, of *//.--

ren, zenden enz.; ter aanduiding, dat men het voor-

werp doet voortgaan in de richting van den persoon

,

die zich verwijdert, met het doel om hem daarmede

te bereiken. || Iemand een steen achternagooicn (-smij-

ten, -werpen). Zij schoten den vluchtenden vijand eenigc

kogels achterna.

— Over Aehternazenden (-sturen), .1

lende opvattingen toelaat , zie ald.

;• ) Met een gezegde als voorwerp, bij ww. als roe-

pen, schreeuwen enz.; om aan te dniden, dal men
iemand, die zich verwijdert, die woorden vau achte-

ren toeroept.
||

„Dominee heef! gelijk ook," riep

Zuring Bol achterna, terwijl deze zich verwi

K. Zev. 2, 201. „ \"_' ' Acilius ach-

terna, oeei. , Ond. en Phant. 97. „Jongen. .
.."

schreeuwt Vlicrinien hen (l. hun breng

hem naar zijne e kneppei.h. I, 131.

Hiertoe behoort ook de uitdrukking:

— Iemand iels achternageven (t. w. een ^chimp-

of scheldwoord , vcrwensching enz n, die

weggaat, van achteren toeroepen. Verg. Nmi.in
|| Die . . . hem ... de eertitels van Jluim . enz.

achternageven, kneppelh. 2, 248.

Sya. I 'terna. Achteraan, Achtera/. — Als bijw.

van tijd zijn alleen achterna en achteraf in gebruik ,

en beide ceven te kennen, da' nmiddcllijk,

maar na Benig tijdsverloop, op cene handeling of ge-

beurtenis volgt. Doch achteraf wordt in dien zin wei-

nig gezegd, achterna is de meer gewone uitdrukking.

—

Als bijw. van plaats is ach/eraf met de beide andere

woorden niet synoniem. Achterna en achteraan ver-
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schillen hierin , dat het eerste eenige tusschenruimte

,

het laatste 'onmiddellijke aansluiting onderstelt. Loopt
men iemand achteraan, dan loopt men vlak achter

hem; loopt men hem achterna, dan blijft men op
eenigen afstand.

xvii,ie E. Voorheen werd achterna, als bijw. van
tijd, ook gebezigd als onz. znw., in twee verschillende

opvattingen.

a) De gezamenlijke gevolgen van iets, de nasleep.

Maer hebje deuse feest met al sen achtemae
Je lieste dus vertelt .'

HUYGENS 1, 606.

i) Iets dat men achterna eet of drinkt, als middel

om de spijsvertering te bevorderen , of als toespijs.

Voor een dienstigh achterna

,

Tot verwin van over-spijse.

HÜYGENS 1 , 215.

— Ook in het verkl. achternaetje , bij hooft ach-

ternaerlje, eene versnapering als toespijs of nagerecht.

een achternaetje

Van ecu gesuyekert vlaedtje.

huyqbns ï , 365.

Taafellestjes van goddinaen,
Die de zaadzaamheit verwinnen ,

Achternaerljes, daar haar hart

Mwé vejfroit, ter slaapgang , wart.

hooft , Metigelw. 699.

— In de/en zin is achiernaartje nog heden in

sommige streken van Vlaamsch-België in de spreek-

tiil bekend, en wel in dezelfde opvatting als achter-

noentje (fr. go&ter). Zie het Wdb. van v. d. velde
en m.eeckx, en verg. bij Achteknoen.

Sanienst. Zie boven, bij bet. 2).

ACHTERNAAD, znw. m„ mv. -naden;

verkl. -naadje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en

Naad. Naad aan de achterzijde van een kleedingstuk

enz. || Die japon is te nauw; de achternaad dient

uitgelegd te worden.

ACHTERNAGAAN , onz. eu bedr. onreg.

si. uw. der 7
dö kl., met zijn en hebben: gaat ach-

terna, ging achterna, is en heeft achternagegaan.

Uit Achterna en Gaan.

I) Onz. In den eigenlijken zin. Hulpw. zijn of

hebben, naar gelang men de beweging als eene plaats-

vcranderiug , of als eene handeling beschouwt. Met
een persoon als onderwerp, en een ander persoon in

den 3 den nv. Iemand achternagaan , hem, terwijl hij

voortgaat, op eenigen afstand volgen, t. w. met be-

daarden eu gelijkmatigen tred. || Ik ging hem onge-

merkt achterna, om te weten waarheen hij zich begaf.

Ik ben hem tot aan de poort achternagegaan. Ik heb

hem een half uur achternagegaan.

II) Bedr. In figuurlijke opvatting. Hnlpw. heb-

ben. Met een persoon als onderwerp eu een persoon

of zijne handelingen als voorwerp.

1 ) Iemand volgen als voorganger in zedelijken zin

,

hem navolgen, zijn voetspoor houden, in zijne voet-

stappen treden Alleen in dichterlijken stijl.

De wereld zelve tracht Uw smaadheid te vergeten,

En gaat U achterna , wien ze eenmaal heeft geslacht

!

DA COSTA 3 , 141.

2) Iemand overal met zijne aandacht volgen, hem
in 't oog houden , met het doel om op zijne hande-

lingen te letten en toe te zien, of hij zijn plicht doet.

De meest gewone opvatting, waarin achternagaan
eigenlijk de bloote versterking is van het meer ge-

bruikelijke Nagaan. \'erg. Achternaloojien (bedr. 1),

Achternarijden (bedr.) eu Achternazitten (2). || Ik
zal hem eens oplettend achternagaan , om te zien wat
er van zijn gedrag is. Iemands gangen achternagaan,

zijnen wandel, zijn gedrag bespieden. Ik heb hem
in deu laatsten tijd , zonder dat hij het wist , zorgvul-

dig achternagegaan , maar hem op niets kwaads betrapt.

ACHTERNALOOPEN, onz. eu bedr. st.

ww. der 10de kl., met zijn en hebben: liep achterna,

is en heeft achlernageloopen. Uit Achterna en Loopen.
I ) Onz. In den eigenlijken zin. Hulpw. zijn of

hebben , naar gelang men de beweging als eene plaats-

verandering , of als eene handeling beschouwt. Met
een persoon (of dier) als onderwerp, en een ander

persoon (of iets dat als zoodanig gedacht wordt) in

den 3den nv. Iemand (of iets) achternaloopen , iemand
die voortgaat, of iets dat zich voortbeweegt, loopend

volgen, om ze bij te houden of in te halen. || De
jongen is weg; hij is vast den knecht achternageloo-

pen. Die bedelaar heeft mij den gauschen weg achter-

nageloopen. Het veulen loopt de merrie achterna. Hij

liep zijn hoed achterna, die hem afgewaaid was. —
Omdat die malle Moinus hem gedurig achternaliep,

om achter zijn breede ligchaam te schuilen, fokke,
Verz. W. 12, 86. Ouder escorte van een honderd of

drie jongens, die hen il. hun) al achternaliepen , fokke,
B. R. 2, 133. Ik liep Scaevola achterna, om hem
terug te brengen, geel, Ond. en Phanl. 83.

II) Bedr. In figuurlijke opvatting. Hulpw. hebben.

Met een persoon als onderwerp en een persoon als

voorwerp. Iemand overal volgen, t. w. in tweeledige

toepassing, naar gelang van het doel, waarmede men
iemand volgt.

1) Iemand overal volgen, nagaan, met het doel

om op hem te passen , om op zijne handelingen te

letten en hem tot plichtsbetrachting aan te drijven

;

een voortdurend achternagaan ( bedr. 2 ) , maar voor-

gesteld a!s een verdrietig of hatelijk werk. Verg. ook

Achternarijden (bedr.) en Achternazitten (2). || Die

kinderen zijn geen oogenblik alleen te vertrouwen

,

men moet ze altijd achternaloopen. Eene huisvrouw

,

die den heeleu dag de meiden achternaloopt. Het ver-

veelt mij, alle dagen het werkvolk achterna te loopen.

2 ) Iemand overal volgen of zoeken te ontmoeten

,

met het doel om zich bij hem in te dringen of zijue

gunst te winnen. Altijd met het bijdenkbeeld , dat het

een verdrietig of laf werk is. ||
Wacht u voor dien

lastigen indringer, die u overal achternaloopt. Denkt

ge, dat ik lust heb de groote heeren om een postje

achterna te loopen?
— Een meisje achternaloopen, haar overal zoe-

ken te ontmoeten, om haar het hof te maken.

ACHTERNARIJDEN, onz. en bedr. st.

ww. der 5de kl., met zijn en hebben: reed achterna,

reden achterna , is en heeft achternagereden. Uit

Achterna en Rijden.

I) Onz. In den eigenlijken zin. Hulpw. zijn of

hebben , naar gelang men de beweging als eene plaats-

verandering , of als eene handeling beschouwt. Met
een persoon als onderwerp , en een ander persoon in

den 3d "n nv. Iemand achternarijden, iemand, die

voortrijdt of gaat , rijdend volgen ; achter hem aan

rijden, met het doel om hem in te halen. || Rijd hem
terstond achterna, en zeg hem dat hij moet terug-

keeren. Hij is hem achternagereden,' om hem de tij-

ding nog mede te deelen. Wij hebben den vluchteling

een uur lang achternagereden , maar hem niet kunnen

inhalen.

— Ook in overdrachtelijke toepassing gebezigd.

|| Laat mij dan mijn stokpaardjen , immers zo lang ik

u niet verg met mij te rijden ; . waarop straks

volgt: al vond ik ook zulke buigzaame zielen, die al-

leen om mijnen wil mij aehternareden (mijn voorgang

volgden), Wildsch. 2, 33.

II) Bedr. In figuurlijke opvatting. Hulpw. hebben.

Met een persoon als onderwerp en een persoon als

voorwerp. Iemand achternarijden , hem als 't ware

overal achtervolgen, om hem in 't oog te houden,

hem voort te drijven , of duur zijne tegenwoordigheid
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tot plichtsbetrachting aan te zetten ; hem bij iedere

gelegenheid vermanen, aansporen of berispen. Verster-

king van achternaloopen ( bedr. 1), in gemeenzamen
stijl. || Iemand altijd, duchtig, erg, gedurig, onop-

houdelijk achtcrnarijden. Zij dient bij eeue knorrige

weduwe, die haar duchtig achternarijdt. Het is niet

aangenaam iemand altijd achterna te moeten rijden.

Men heeft hem in zijne jeugd niet genoeg achternage-

redeu. Als die leerling niet duchtig achternagereden

wordt, zal er weinig van hem te recht komen.

ACHTERNASTUREN, bedj. ïw. ww.,

\xitX kebben: stuurde achterna , heeft achtemagestuurd.

Uit Achterna en Sturen in den zin van zenden. Het-

zelfde als Achternazenden , in gemeenzamen stijl

;

vooral in de bet. 1, a) , ook in 2), maar niet in

1, b, ri en fi), in welke opvattingen men uitsluitend

achternazenden bezigt. Zie het volgende art.

ACHTERNAZENDEN , bedr. ww., oorspr.

zwak, thans sterk van de l
Bte kl., met hebben: zond

achterna , heeft achternagezonden. Uit Achterna en

Zenden. Met eene zaak of een persoon als object, en

een persoon in den 3den nv.

1 J Met eene zaak als object.

a) Eigenlijk. Iemand van de plaats, van waar hij

vertrokken is, iets toezenden dat hij vergeten heeft,

of dat men hem nog bijtijds wil doen toekomen. || De
papieren, die hij had laten liggen , werden hem achter-

nagezonden. Bij zijn vertrek gaf hij last, dat men
hem alle brieven achterna zou zenden. Hij ging in

aller ijl op reis, en liet zich zijne bagage achterna-

zenden. Ue schuldeischers zonden hem hunne rekenin-

gen achterna.

b) Bij uitbreiding, van zaken die niet in den eigen-

lijken zin gezonden worden.

«O Van kogels, pijlen en soortgelijke werptuigen.

Ze op iemand , die aftrekt of vlucht , van achteren

afschieten, of naar hem toe werpen. || Zij zonden den

vluchtenden vijand een hagelbui van kogels (pijlen,

steenen enz.) achterna.

tl ) Van schimp- of scheldwoorden , vloeken enz. Ze

iemand, die zich verwijdert, van achteren toeroepen;

ze hem achternaroepen. || Hij kon niet nalaten de

ruiters (3de nv.) eenige . . . vloeken en verwenschin-

gen achterna te zenden, kneppelh. 1, 271.

2) Met een persoon als object. Op iemand , die

zich verwijdert , een persoon afzenden om hem in te

halen. || Eenige Russen werden htm nu achternage-

zonden , om hun ... het vervoeren van dien buit te

beletten, v. LENNEP, Gesch. 11, 212. Dadelijk werd

den vingteling een paranymf aehternagezonden, knep-
pelh. 2, 165.

— Ook van vaartuigen, waarin zich personen be-

vinden. || Rodney, hiervan verwittigd, zond hun straks

twee liuieschepen en een fregat achtena , die hen na

drie dagen inhaalden, v. llnnep, Gesch. 10, 83.

ACHTERNAZETTEN, bedr. zw. ww., met
hebben: zette (mv. zetten, zetleden, zett'en) achterna,

heeft achternagezet. Uit Achterna en Zetten, oor-

spronkelijk opgevat als zijn paard in beweging zetten,

aanzetten, dus snel rijden, doch. allengs gewijzigd

door bet bijdenkbeeld van zetten in den zin van

voortbewegen , wtderkeerig genomen voor ziek voort-

bewegen, als 't ware met een zet aankomen. Verg.

de uitdrukkingen de ruiter zette goed door , d. i.

reed hard aan, en komen aanzetten, d. i. haas-

tig of driftig aankomen. Zie bij Zetten en Aanzet-
ten, onz. B, 1), en verg Nazetten. Achterna-

zetten, de versterking van nazetten, oorspronkelijk

alleen van ruiters , thans ook wel van voetgangers ge-

zegd, met een persoon of een dier als voorwerp, geeft

dos eigenlijk te kennen , dat men een mensch of dier

in -nellen draf of loop van achteren volgt. Daar het

echter altijd het bijdenkbeeld medebrengt van eei

dige bedoeling, waarvan de vouruitloopeude het object

is, en dus met achtervolgen uf vervolgen gelijkstaat,

wordt het als een bedrijvend ww. opgevat.

) Iemand, die vlucht, in aller ijl achtervolgen, om
hem te achteraalen. || Iemand aebternazetten. De ruiterij

zette den vluchtenden vijand spoorslags achterna. Men
heeft den dief ijlings achternagezet en weldra achterhaald.

Syn. Zie het volgende art., bij 1).

ACHTERNAZITTEN, bedr. st. ww. der

3de kl., met hebben-, zat achterna, zaten achterna,

heeft achternagezeten. Uit Achterna en Zitten, oor-

spronkelijk opgevat als te paard zitten, rijden, doch
allengs gewijzigd door het bijdeukbeeld van zitten

in den zin van blijven, voortduren , aanhouden, van

bandelende personen gezegd, als hi: wat zit hij

daar te bluffen', wat bluft hij aanhoudend! iemand
op 't lijf zitten, voortdurend op 't lijf komen,
enz. Zie bij Zitten en verg. Nazitten. Achter-
nazitten, de versterking van nazitten, oorspron-

kelijk alleen van ruiters, thans ook van voetgangers

gezegd, met een persoon of een dier als voorwerp,
geeft dus eigenlijk te kennen , dat men een mensch of

dier rijdende of althans in vlugge vaart van achteren

volgt , en achter hem blijft voortgaan , zonder hem
rust te gunnen. Verg. achter iets zitten (bij Achter,
kol. 635), iemand achter de vodden zitten en op
de hielen zitten.

1) Eigenlijk. Iemand, die vlucht, met drift en aan-

houdenden ijver achtervolgen, om hem te achterhalen.

|| Iemand achternazitten. Wij hebben hem lang ach-

ternagezeten, maar konden hem niet krijgen. — Als

't (het gevecht) wat te heet wordt, dan maar loopen

!

loopen maar! of de droes ze achternazit! fokke,
B. R. 1, 1G0. Schoon het zwijn het evenwel in

wijsheid nog winnen zou, dewijl dat niet dan uit

nood zich verweert, en de mensch hem pleiziershalve

achternazit, fokke, l'erz. W. 10, 126.

— Syn. Achternazitten, Achiernazeiten. — In de

hoofdzaak beteekenen beide hetzelfde. Doch het eerste

ziet meer op den ijver en de volharding, het tweede

op de snelheid , waarmede de vervolging geschiedt.

Beide worden gebezigd, hetzij men iemand te voet of

te paard vervolgt, maar achiernazeiten geldt toch bij

voorkeur van ruiters.

— Over de verdere zinverwante noorden {Achter-

volgen, Vervolgen enz.), zie bij Vervolgen.
2) Figuurlijk. Iemand voortdurend achternagaan

of achternaloopen, in de overdrachtelijke opvatting van

die woorden ; hetzelfde als achternarijden (bedr.), doch

zóó dat de voortdurende ijver, waarmede men iemands

handelingen nagaat en hem tot zijn plicht aandrijft,

sterker op den voorgrond treedt. || Ge moet dat werk-

volk duchtig achternazitten. Als men dien jongen niet

beter achternazit, komt er nooit iets van hem terecht.

ACHTERNEEF, znw. m., des -neefs, mv.
-neven, in de volkstaal ook -neefs ; verkl. -neefje,

mv. -jes. Uit het bijw. Achter en Neef in de beide

opvattingen van dat woord. Een manlijk persoon, die

één of meer graden verder dan een neef tot iemand

in bloed- of aanverwantschap staat.

1 ) Neef in betrekking tot oom of tante; hd. neffe

,

fr. neveu. Een zoon, kleinzoon enz. van een neef of

van eene nicht; een kleinzoon enz. van iemands broe-

der of zuster, schoonbroeder of schoonzuster; de be-

naming, die iemand draagt ten opzichte van een oud-

of overoudoom of -tante ; fr. arribe-neveu of pelit-

neveu. || Prins Willem III was een achterneef (broe-

derskleinzoon) van Manrit- Hendrik Casimir en zijn

broeder Willem Frederik, Stadhouders van Friesland, wa-

ren achterneven ( schoonbroederskleinzonen ) van Louise

Ie f'oligny.
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2) Neef in betrekking tot neef of nicht, dus in

den zin van volle neef; hd. vetter, fr. cousin. Al-

gemeene benaming voor de manlijke afstammelingen van

volle neven of nichten , voor allen die elkander in de

zijlinie inden vijfden, zesden of een verderen graad be-

staan ; fr. issu de germain. In dezen zin waren b. v. de

bovengenoemde Friesche Stadhouders achterneven zoo-

wel van Frederik Hendrik, den zoon van Louise de

Coligny, als van diens zoon en kleinzoon, Willem II

en Willem III.

Aanm. Voorheen, toen neef (neve) in de betee-

kenis van kleinzoon gold, werd achterneef (-neve)

voor achterkleinzoon gebruikt. Bij uitbreiding werd

het ook wel in 't algemeen voor nazaat, nakomeling

genomen , srelijk thans nog met Naneef het eieval is.

ACHTERNICHT , znw. vr., mv. -nichten;

verkl. -nichtje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en

Nicht. De vrouwelijke vorm van Achterneef in beide

beteeken issen. Zoo was b. v. Jacoba van Beieren eeDe

achternicht (bet. I) van Graaf Willem V; en indieu

deze een zoon en kleinzoon gehad had , zou zij ook van

die beiden eeue achternicht ( bet. 2 ) geweest zijn.

ACHTEENOEN, znw. m., mv. -noenen;

verkl. -noentje , mv. -tjes. Uit het voorz. Achter en

Noen (zie ald.). De tijd na den noen of middag, na

het middageten , tot aan den avond ; ook Nanoen ge-

heeten. Verouderde benamingen, thans door Achter-

middag en Namiddag vervangen. Eng. afternoon.

|| „ Aehternoen , apres midtj , apres distier, " plaxt.

„ Post prandium , a meridie; tempus pomeridianum ,"

kil. — Die voor de middagh een goede predicatie

gehoort hebben
,
gaen wel 's achternoens in een her-

bevghe, de brune, Bank. 1, 408.

Komt t' achter-noen en weest mijn tijdt-verdi'ijf.

VI3SCHER, Brabb. 16.

Men dede 't hem bevaeren

Den naesten aehternoen. hüygens 1 , 505.

llat ghy iny daer seght , dat heb ick van t' aehternoen geweten.
ogier, Seren Hoo/ts. 32.

— Ofschoon nu (althans in Noord- Nederland) ver-

ouderd, wordt aehternoen nog wel gebezigd, waar

men lieden uit den ouden tijd laat spreken. || Dezen

aehternoen bevonden wij ons toevallig in den hof van

het oude Sint-Jans-klcoster, V. llnnep, Hom. 5, 117.

— In Vlaamsch-België is het woord nog heden in

de spreektaal in gebruik. Bij uitbreiding worden aeh-

ternoen en 't verkl. achternoentje daar ook gezegd van

het zoogenaamde vesperbrood of namiddageteu , dat men
tusschen den middagmaaltijd en het avondeten gebruikt

(wat de Franschen te goitter noemen), als b. v.: „Ik

eet om vier uren den aehternoen. " Zie VI. Idioi. 7

en het Wdb. van v. d. velde en sleeckx.

ACHTEROM, bijw. van richting, ook als znw.

gebezigd. Uit de bijw. Achter en Om. Eigenlijk de

koppeling der uitdrukking achter om (iets), welke

plaats grijpt, zoodra de beheersching van het voorz.

om verzwegen wordt, en dit in een bijw. verandert;

achter dient dan ter nadere bepaling vau om. Het
woord komt reeds in de 17de eeuw voor.

1) lli.iw. Om de achterzijde van iets, t. w. van

iets dat genoemd wordt, of wel uit den zin of uit de

omstandigheden moet opgemaakt worden.
— Als bijw. van richting , staat achterom uitsluitend :

a) Bij onz. ww. van beweging, als gaan, komen,
loopen enz. || Laten we achterom gaan (om het bui-

ten heen). Kom achterom (om de schuur), dan kan

hij u niet zien. De dief liep achterom (om het huis),

terwijl men hem vóór zocht.

— Het ww., dat de beweging uitdrukt , kan ver-

zwegen worden, wanneer het uit den zin van zelf

blijkt. ||
Zij namen allen de vlucht: sommigen voorbij

het huis, anderen achterom.

— In 't bijzonder werd achterom, in oud-vader-

landsche zeemanstaai
,
gebezigd voor achter Schotland

en Ierland om , welken weg de schepen der Compagnie
nemen moesten , wanneer iu oorlogstijd de toeht door

het Kanaal verhinderd was.

Ginder spant de wint de doecken,
Die, niet langer achterom,

Beide d' Indien be/oecken.
VONDEL 11 , 13.

b) Bij bedr. ww. van beweging, als drijven, ha-

len, kruien, sleepen, trekken, voeren enz. || Drijf

die koeien niet voorbij het huis, maar achterom. Laat

het zand achterom kruien , die weg is korter.

c) Bij de onz. ww., die eene richting der oogen

te kennen geven , inzonderheid bij kijken en zien.

Achterom heeft dau de beteekenis van achter zich om
en duidt aan, dat men bet lichaam of het hoofd om-
draait om achterwaarts te zien ; achteromkijken en

achteromzien zijn dus bloote versterkingen van om-
kijken en omzien. || Kijk nu eens even achterom,

hoe het uitzigt onder het stijgen verandert, geel,
Drach. 10. Een der heeren kijkt wel zoo kwaad . . .

achterom, maar zwijgt toch, kneppelh. 4, 147.

„Pot verteren!" antwoordde Jakob droog, zonder

eens te hebben achteromgezien, 4, 89.

Aanm. 1. In twee gevallen maken Achter en Om
geene samenstelling uit, en worden zij dus niet aan-

een geschreven , t. w.

:

a) Wanneer om eene beheersching bij zich heeft en

dus voorzetsel blijft , als Achter om hei huis , achter

om de kerk loopt eene breede sloot ; en derhalve ook

bij de bijw. er, hier, daar, waar, ergens enz, waar

om de waarde van een voorz. behoudt. Hier achter

om , achter om dit voorwerp
;
Ziet gij dat huis ? Loop

daar achter om, om het huis.

b ) Wanneer om een deel is van een samengesteld

ww., als van omdrentelen, omloopen enz. Zoo b. v.

Waar is uw zoon? Hij drentelt (loopt enz.) achter om ,

loopt op de plaats, in den tuin enz., heen en weder.

Aanm. 2. Met den aard des woords iu strijd is

het gebruik van achterom als voorz., dat men aan-

treft bij geel, Drach. 3 : „ of niet achterom die drei-

gende hoogte eene helling was." Zelfs al schreef men
achter om , zou de uitdrukking uog onjuist zijn ; want

bij om, als voorz. van richting, past niet het uw.
zijn, maar alleen een ww. van beweging of van rich-

ting. Men kan b. v. niet zeggen: „achter om die

hoogte is een weg," maar wel: „loopt een weg."

2) Als* znw., onz., het mv. niet in gebruik.

a) Dat gedeelte aan de achterzijde van eene boeren-

stolp , waar des winters het jonge vee gestald wordt.

Ook de Korte regel genoemd. Verg. Achterin, als znw.,

||
Het achterom wordt 's zomers meestal tot kaas-

kamer ingericht.

b) In sommige steden en dorpen geldt Achterom

als benaming van eene straat of steeg, die b. v. achter

om een groot gebouw loopt. |
Aan N. N., inden Haag,

in het Achterom. — Gij woondet toen ... in het

Achterom, v. lennep, Bom. 7, 288.
— xnitip e. Huygens bezigt achterom, als znw.,

in ruimeren zin, voor hetgeen achter ons ligt, het-

geen men ziet als men achteromkijkt, datgene waar

men op terugziet; t. w. als hij, sprekende van de wis-

selvalligheid van 't ondermaansche , zegt:

En Nu is nu verby, en Zijn en is maer vlieten,

Herdenkers achter-om het stadighste genieten. 1 , 173.

d. i. „ het duurzaamste genot schenkt ons het terug-

zien in de herinnering."

Samenst. In de bovenvermelde gevallen (1, a
en b), waar achterom als bijw. verbonden wordt met

een ww. van beweging, eigenlijk opgevat, heeft geene

samenstelling plaats , maar blijft het bijw. van het
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ww. gescheiden: achterom gaan, achterom loopen

,

achterom rijden , achterom drijven , achterom voeren
,

enz. Beide woorden behonden alsdan hun eigenlijken

zin , terwijl achterom in verband met een bepaald ob-

ject gedacht wordt, en daarom op zich zelf blijft staan.

Maar zoodra de beteekenis van het ww. gewijzigd of

overdrachtelijk opgevat wordt, vloeien de beide begrip-

pen iDeen , en er ontstaat een samengesteld ww. Dit

is het geval met de onz. ww. achteromkomen en ach-

teromloopen , als scheepstermen , en het bedr. achter-

omhalen (zie de straks volgende art.). Evenzoo moet
ook de verbinding van achterom met kijken en zien

(1, c) als eene samenstelling beschouwd, en achter-

omkijken , achteromzien aaneen geschreven worden,
omdat het kijken of zien hier door achterom niet

alleen bepaald, maar ook gewijzigd wordt, zcodat

eigenlijk het omdraaien van 't hoofd (om achter-

waarts te kijken) op den voorgrond staat. De beide

woorden drukken dus eene bepaalde soort van kijken

uit, en vormen evenzeer eene eenheid als omkijken

en omzien, waarvan zij de versterking zijn.

ACHTEROMHALEN, bedr. zw. ww., met
hebben: haalde achterom, heeft achteromgehaald.

Uit Achterom en Halen. In gemeenzamen stijl, van

kleine winsten en voordeelen gezegd. Zich die uit de

zaak, die men behandelt, heimelijk en op meer of

min slinksche wijze verschaffen; eigenlijk alsof men
ze ter sluik , achter de zaak om , naar zich toe haalde.

|| Zijne betrekking levert geen groot inkomen op,

maar hij weet nog wel wat achterom te halen.

ACHTEROMKOMEN, onz. onreg. st. ww.
der 2de kl., met zijn: kwam achterom, kwamen ach-

terom , is achteromgekomen. Scheepsterm. Koppeling

der uitdrukking achterom komen (t. w. achter een

schip om), in bepaalden en gewijzigden zin opgevat.

Zich met zijn schip stellen aan den achterkant van

een ander schip, dat men iu zee ontmoet, ten einde

het te praaien. ||
Wij kwamen achterom, en verna-

men dat het schip naar Nieuw-York bestemd was.

ACHTEROMLOOPEN, onz. st. ww. der

10de kl., met zijn: liep achterom, is achteromgeloo-

pen. Scheepsterm. Koppeling der uitdrukking achter-

om loopen (t. w. achter een schip om), in bepaalden

en gewijzigden zin opgevat. Langs den achterkant van

een ander schip , welks koers men kruisen zal , henen

zeilen. || Terwyl de Kapiteinen noch aan des Admi-
raals hoort waaren, quam De Kuiters schip achter-

omloopen, brandt, De Ruiter 13.

— Elders zegt brandt in niet samengestelden

vorm : „ De L. Admiraal Tromp quain met zyn schee-

pen, uit eerbiedeuis van de vlagge, achter den Heer
De Ruiters schip omloopen," 795.

ACHTERONDER , znw. on.., het mv. -ou-

ders niet in gebruik, omdat er telkens van slechts

één sprake is. Eigenlijk de als znw. gebezigde koppe-

ling der bijw. Achter en Onder, waarvan het eerste

tot bepaling van het laatste verstrekt. Scheepsterm.

De ruimte, die achter in het onderschip is; ook Ach-
terruim genoemd. Het tegenovergestelde van Vooronder.

|| Daar in het achteronder, waar hij met haar plaats

genomen had, zich niemand buiten hen bevond, loos-
jes , Lijtul. 4 , 244.

ACHTEROP , bijw. van plaats. Uit de bijw.

Achter en Op. Eigenlijk de koppeling der uitdrukking

achter op (iets), welke plaats grijpt, zoodra de be-

heersching van het voorz. op verzwegen wordt , en dit

in een bijw. verandert ; achter dient dan ter nadere

bepaling van op. Het woord komt bij plant., Kit.

en de Staten- overzttters nog niet voor.

1) Eigenlijk. Aan de achterzijde op iets, t. w. op

iets dat genoemd wordt , of wel uit den zin of uit de

omstandigheden moet opgemaakt worden.

— Buiten samenstelling staat achterop altijd als

plaatsbepaling bij ww., aiszijn, blijven, liggen, staan

,

zitten, of leggen, plaatsen, stellen, zetten enz., om
daarmede uit te drukken het zijn of doen zijn boven

op de achterzijde van een voorwerp; of wel met ww.
van beweging, als klimmen, komen, springen, stij-

gen, waarmede het te kennen geeft, dat men door

eene bepaalde beweging zich stelt of plaatst op de

achterzijde van iets. — Doch het woord is bijna uit-

sluitend in gebruik in drie verschillende toepassingen

,

t. w. waar sprake is van rijtuigen, paarden of schepen.

a) Achter op een rijtuig; t. w. op het bankje, dat

achter aan het rijtuig op zekere hoogte bevestigd is.

Vooral in de uitdrukkingen achterop staan, op het

achterbankje staan, en achterop springen, zich met
eene vlugge beweging op dat bankje plaatsen; van
knechts gezegd. || Was Juffrouw Helder met haare

kamenier niet in de koets? Was het haar knegt niet,

die agterop stond? Leev. 5, 93. Toen ik in het dorp

kwam , liet ik den palfrenier , die achterop stond

,

afstijgen, K. Zev. 2, 142. Ik zag alleen, hoe een

knecht baar beiden in een fargon hielp , de oude Dame
het leizel gaf en achterop sprong, Wildsch. 4, 205.

b) Achter op een paard; t. w. achter een andereu

ruiter, die op hetzelfde paard gezeten is en als de

hoofdpersoon beschouwd wordt. Vooral in de uitdruk-

kingen achterop zitten, achter een ander op hetzelfde

paard zitten , en iemand achterop nemen , hem ach-

ter zich op 't paard laten zitten. || Op het ros Ba-
aard reden de vier Heemskinderen; de jongst.' zat

achterop. De ruiter nam den vermoeiden wandelaar

achterop.

c) Achter op een schip; t. w. op het halfdek, op

het gedeelte van het bovendek, dat achter den grooteu

mast is. || Waar is de bootsman? Hij is achterop (op

het halfdek).
— Het ww., dat de plaatsing uitdrukt (staan, zit-

ten, enz.), kan verzwegen worden, wanneer het uit

den zin van zelf blijkt. || Alles was klaar: de koet-

sier op den bok , de knecht achterop.

— Ook wordt achterop als plaatsbepaling onmid-

dellijk , zonder betrekking tot emig ww., bij het (al

of niet uitgedrukte) znw. gevoegd, vooral waar het

voorz. met (of zonder) voorafgaat. || Eene plaats

achterop. — Daar reed ons een prachtige koets voorbij

,

met vier witte paarden bespannen , en twee lakeien

achterop, v. llnnep, Som. 3, 157. Alsof honderd

Jlanussen achterop het knappen van den teugel zou-

den belet hebben, K. Zev. 2, 156.

2) Oneigenlijk.

a) In de uitdrukking: Iemand achterop zijn, hem
op weg ingehaald, bereikt hebben, en zich nu bij hem
bevinden; het gevolg van Achteropkomen (zie ald.),

dus eigenlijk.- achteropgekomen zijn. || Zij waren te

veil vooruit, en zouden zeker al over de grenzen zijn

,

eer wij hen (l. hun) achterop waren, K. Zev. 4, 178.

b) In de gemeenzame zegswijze: Dat is achterop,

dat is verkeerd, den verkeerden weg ingeslagen, een

verkeerd middel beproefd , waarvan eer kwaad dan

goed te wachten is; eigenlijk, alsof men achterop

— van achteren en dus te laat— komt en daardoor zijn

doel mist. || Weet je wat, zei ik, die man is dood,

en om nu te wachten , tot ze ons de afrekening over-

sturen, dat is ook achterop, v. lennep, Som. 8, 76.

Aanui. In twee gevallen maken Achter en Op
gecne samenstelling uit, en worden zij dus niet aaneen

geschreven , t. w.

:

a ) Wanneer op eene beheersching bij zich heeft en

dus voorzetsel blijft, als: Achter op het rijtuig, ach-

ter op het paard; en derhalve ook bij de bijw. er,

hier, daar, ergens enz., waar op de waarde van een

voorz. behoudt: Eene koets met een lakei er achter op,
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op de koets ; Hier achter op , achter op dit voorwerp,

verschillend vau hier achterop, als b. v. Kom hier

achterop, kom hier bij mij, die achterop sta.

b) Wauneer op een deel is van een samengesteld

ww., als vau opklimmen, opblijven enz. Zoo b. v. Klim

achter op, klim up aan du achterzijde (b. v. op het

dak). De knecht bleef achter op, bleef in de keuken

waken ; maar bleefachterop , bleef achter op het rijtuig.

Sauienst. In de bovenvermelde gevallen, waar

achterop met een ww. verbonden is, heeft geene sa-

menstelling plaats, maar blijft het bijw. van het ww.

gescheiden: Achterop staan, achterop zitten, achterop :

"blijven, achterop springen, achterop plaatsen, ach-

terop nemen , enz. Achterop staat dan als bloute plaats-

bepaling, en beide woorden, het bijw. en het ww.,

worden in den eigenlijken zin opgevat. Bij sommige

ww. vau beweging echter, als komen en loopen, wan-

neer daarbij de persoon genoemd wordt, achter wien

de beweging geschiedt, neemt achterop met het ww.

te zaïnen eeu gewij/.igden zin aan, waarbij dan de

belde begrippen nieenvloeien en ten samengesteld onz.

ww. ontstaat: (iemand) achteropkomen, achteroploo-

pen. Zie de straks volgende art. Nevens achteroploo-

pen laat zich evenzeer achteropijlen, achteroprennen

,

achteropsnellen, achteropvliegen enz. bezigen; doch

deze zijn weinig iu gebruik, en behoeven in elk geval

geene opzettelijke verklaring, waarvoor het genoeg is

uaar Achtcroplooptn te verwijzen.

ACHTEROPKOMEN , onz. onreg. st. ww.

der 2de kl., met gijn: kwam achterop, kwamen ach-

terop, is achteropgekomen. Koppeling der uitdrukking

achterop komen (t. w. achter op iemand aan), iu

bepaaldeu en gewijzigden zin opgevat. Met een per-

seon in den 3den nv. Op iemand, die voortgaat, van

achteren aankomeu en hem bereiken; meest met het

bijdeukbeeld , dat men hem aanspreekt. || Zoo trof het

dan zeer natuurlijk, dat de twee laatstgenoemden,

zich ... uaar beneden begevende, Nicoletle en haar

gezelschap op de trap achteropkwamen , K. Zev. 3,

56. Juist zuil Klikspaan de Moojapiksteeg iuslaan,

toen Gustaaf hein achteropkwam, kneppi.lh. 2, 24.

Wanneer de persoon, wien men bereikt , niet wordt

uitgedrukt, moet hij in de gedachte worden aange-

vuld uit den zin of uit de omstandigheden. ||
„Maar

wat enz. . . .
?" vroeg G. v. S., die (hun) gedurende

het gesprek achterop was gekomen, K. Zev. 2, 76.

. \ c.,-g verder de uitdrukking Iemand achterop

zijn (gekomen ziju), bij Achterop , 2, a).

ACHTEROPLOOPEN , onz. *t. ww. der

1G""5 kl , met zijn: liep achterop, is achleropgeloo-

pen. Koppeling der uitdrukking achterop loopen (t. w.

achter op iemand aan), iu bepaalden en gewijzigden

ziu opgevat. Met een persoon in den 3den nv. Op

iemand, die vuortgaat, van achteren toeloopen om

hem in te halen; met het bijdenkbeeld, dat men hem

zal aanspreken. || Reeds had ik een paar keeren stil-

gestaan en roudgezien . . . , toen ... R. ... ons

achterop kwam geloopen, v. lennep, Rom. 4, 162.

Werkelijk was het Maurits, die het gezelschap ach-

terop kwam geloopen, A'. Zev. 2, 80. Die korte wei-

feling ... had echter aan haar vervolger gelegenheid

gegeven om haar achterop te loopen, 3, 197-

Over de verzwijging van den persoon, wien

men tracht te bereiken, zie bij het vorige art.

ACHTEROVER], bijw. van richting. Uit de

bijw. Achter en Over, welk laatste hier, evenals in

overhellen, overbuiyen enz., eene afwijking van den

loodrechten stand te kennen geeft, waardoor het bo-

vengedeelte van een voorwerp zich over het beueden-

gedeelte heen strekt. Door het verzwijgen der beheer-

sching is het voorz. over in een bijw. veranderd.

Achter dient tot uadere bepaling, en geeft te ken-

nen , dat de afwijking of helling naar achteren plaats

heelt, in tegenstelling vau Voorover, waarbij zij naar

voren gelicht is. Het woord staat bij plant, en kil.

niet aaugeteekend , doch komt reeds voor bij bredeko

(zie de aauh. bij 1,4), bij vondel (6, 283), enz.

1 ) Eigenlijk. Iu die richting , van stand of bewe-

ging, waardoor iets naar achteren overhelt of omvalt.

Bij uitbreiding ook van liggende personen of voor-

werpen gezegd , die zich in horizontale 1 ichting be-

vinden, iu welk geval de bovendeden zich niet meer

over de benedendeelen heen strekken , zuodat het zui-

vere begrip van achterover hier niet meer geldt. Het

woord beteekeut alsdan zooveel als op den rag of cqi

de achterzijde, en geeft eigenlijk de richting te ken-

nen, in welke de persoon of het voorwerp bij het ne-

dervallen of nedeiieggen zich bewogen heelt , door welke

richting de houding bij het liggen bepaald is gewor-

den. || Keetje was zo vermoeid, dat zij met haar

hoofd achterover in haaie kussens zeeg , Wildsck. 6

,

281. Melissus gierde zoo onbedaard, dat hij dreigde

achterover van de bauk te valleü, geel, Ond. en

Fhant. 189. Waarna hij zich met de handen in de

vestzakken achterover in zijn stoel wierp, v. lennep,

Rom. 4 , 143. Dat ... wij Sandertjeu achterover op

den grond zagen liggen, alsof hij zoushoogte nemen

wou, 4, 377.
't voorhoofd streelend niet zijn vingeren ,

Dat achterover op zijn schouder lag.

v. BEER3 , Jong. 7.

— Achterover, in deze eigenlijke opvatting, staat

altijd bij ww., die het zijn, komen of brengen in ze-

kereu stand uitdrukken ; hetzij het die ww. alleen als

bepaling vergezelt , als in de straks aangehaalde voor-

beelden, waar het met zijgen, vallen, zich wapen eu

liggen vcibunJen voorkomt; hetzij het, gelijk veelal 't

geval is, met die ww. door eigenlijke samenstelling eene

eenheid vormt. Die samenstellingen kunnen tot drie

klassen gebracht worden , naarmate zij te kennen geven

:

a) Het zijn in den stand, duor achterover uitge-

drukt , als achteroverhellen , achteroverliggen , achter-

overzitten. || De toren van die kerk helt zichtbaar

achterover. Schepen met achteroverhellend tuig. In

een gemakkelijken armstoel achteroverliggen. — Zy zat

agterover in haaren stoel, met gevouwen handen en

gesloten oogen, Leev. 4, 131.

Hiertoe behooren ook de samenstellingen achter-

overgaan en achteroverloopen (beide met het hulpw.

hebben), van personen gezegd, te keunen gevende,

dat men onder het gaan of loopen het bovengedeelte

des licbaams of althans het hoofd naar achteren buigt

,

zoodat het lichaam eene achterwaarts hellende hou-

ding vertoont. || Hij gaat wat achterover. Na dieu

val loopt hij erg achterover. Hij heeft al zijn leven

wat achterovergegaan ( -geloopen ).

4) Het komen in den stand, door achterover uit-

gedrukt , als achterovervallen en de daarmede zinver-

wante woorden: achteroverrollen , -storten, -tuimelen,

zijgen enz., of achteroverbuitelen , -duikelen enz.

|| Zo als ik toetrad, viel hij . . . achterover, Wildsch.

6, 190. Ik viel achterover op mijn kussen, beets ,

Cam. Obsc. 55. Dat hij eindelijk het evenwigt ver-

liest .... maar (hij) klemt zich in het achterovervallen

vast aan den stok enz., kneppelh. 2, 151. Tot

eindelijk zijn voet op de natte planken uitgleed en hij

achteroverrolde , v. lennep, Rom. 4, 79. Het vaar-

tuig onderging zulk een schok, dat hij ... achter-

overtuimelde, 4, 72.

Ghy weet wel hoe 't dan gaet, daer men soo stormt en malt

,

Dat het kort-hielde volck licht afterovervalt.

BREDERO ,
Jerol. 19.

Maar als een steen

Stort ze achterover koud en stijf ten gronde.

v. beers, Jong. 51-
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— Hiertoe behoort ook achterovergaan (met het

halpw. zijn), van personen en zaken gezegd, voor

achterovervallen, in genieenzamen stijl. || Pas op,

als ge dat zóó draagt, gaat ge er mee achterover.

Als ge niet voorzichtig zijt, gaat de boel achterover.

c) Het brengen in den stand, door achterover uit-

gedrukt, als achteroverbuigen , -duwen, -gooien,

krommen, -leggen, -schoppen, -smijten, -stoolen,

-trekken, -werpen enz., alsmede achteroverhouden

,

d. i. in dien stand brengen en houden. || Buig dat

wat achterover. Hij duwde hem achterover. Leg den

spiegel achterover {op de achterzijde). — Dat men
uit deeze zaal niets van den heerlijken hemel zien

kan , tenzij men zijn hoofd met geweld achterover-

houde, Wildsch. 4, 394. Het hoofd, dat in de lin-

kerhand rust , is sterk achterovergebogen , pierson ,

Mériv. 2, 194. Colin grijpt... haar om het mid-

den, trekt haar achterover, zoodat haar hoofd op zijn

schouders valt, enz., 2, 248.

2) Overdrachtelijk. Daar een persoon of een voor-

werp, door achterover te vallen, veelal in eene ver-

keerde houding geraakt, en in elk geval in het te-

gendeel van den rechten stand, die als de echte en

ware gedacht wordt, is aan achterover , in gemeenza-

men stijl , ook de beteekenis toegekend van juist om-

gekeerd, net andersom , t. w. waar sprake is van

iets dat men ironisch zegt, terwijl men juist het te-

gengestelde bedoelt. Thans weinig meer in gebruik.

|| Zijne pogingen, om zelfs in zijne uitspanningen,

op zijne wijze (dat is achterover), der maatschappij

van nut te zijn, fokke, Verz. W. 4, 205. Dat nu

ook een dom stuk van hen was , maar al dat oude

volk was zoo slim als roest — achterover! fokke,

B. R. 2, 214.

\anin. In twee gevallen maken Achter en Over

geene samenstelling uit, en worden zij dus niet aan-

een geschreven, t. w.:

a) Wanneer over eene beheersching bij zich beeft

en dus voorzetsel blijft, als: Het bruggetje achter

over de sloot; Hij klom achter over den tuinmuur;

en derhalve ook bij de bijw. er, hier, daar enz.,

waar over de waarde van een voorz. behoudt: Laten

wij daar achter over praten, in de achterkamer over

die zaak spreken.

b) "Wanneer over eeu deel is van een samengesteld

ww., als van overhellen, overklimmen enz. Achter

overhellen, achter overklimmen. Zoo b. v. Dat huis

helt alleen achter over, alleen aan de achterzijde;

hij klom achter over , hij klom den achtermuur over.

Sanieost. In alle verbindingen met ww., onder

1, a, è en c) opgenoemd, vormt achterover met het

ww. eene eigenlijke samenstelling, omdat de beteeke-

nis van het ww. door het bijw. gewijzigd wordt. Ach-

teroverhellen , -vallen , -buigen drukken eene bijzondere

soort van hellen, vallen en buigen uit; zij vormen

dus evenzeer eene eenheid als overhellen, nedervaüen

of ombuigen. Daar dergelijke samenstellingen echter

in zich zelve volkomen duidelijk zijn en altijd in den

eigenlijken zin gelden , behoeven zij niet afzonderlijk

behandeld te worden.

ACHTERPAAL, znw. m., mv. -palen. Uit

het bijw. Achter en Paal. In het kolfspel. De paal

aan het achtereinde der baan , in tegenstelling van den

Voorpaal. || Aan den achterpaal staan. Naar den ach-

terpaal slaan. De bal ligt aan den achterpaal.

ACHTERPAARD , znw. onz., mv. -paarden.

Uit het bijw. Achter en Paard. Een der achterste

paarden van een vier- of zesspan enz., of het ach-

terste paard van een span, waarin alle achter elkan-

der loopen. || Het bijdehandsche , het vandehandsche

achterpaard. In bergachtige streken moeten de achter-

paarden broeken hebben.

ACHTERPAD, znw. onz., mv. -paden
;
verkl.

paadje, mv. -jes. Uit het bijw. Achteren Pad {onz.).

1) Het achterste pad in een tuin of waudelperk.

|| Het achterpad is in lang niet geschoffeld.

2) Een afgelegen pad. || Hij is menschenschuw en

zoekt, als bij wandelt, altijd eenzame achterpaden.

of ghy in achterpaeden
,

Door bosch en bergen dwaelt.

vo>T)BL 2, 268.

ACHTERPAND , znw. onz., mv. -panden;

verkl. -pandje, mv. -ja. Uit het bijw. Achter en

Pand. Pand of stuk aan de achterzijde van een kleed;

rugstuk. || De jas is zoo gescheurd, dat er een nieuw

achterpand in moet. Ge moet het achterpand wat meer

innemen dan het voorpand.

ACHTERPLAATS, znw. vr., mv. -plaat-

sen; verkl. -plaatsje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter

en Plaats.

1) Plaats of opene ruimte achter een buis of ander

gebouw; in tegenstelling van Voor- en Binnenplaats.

|| Sommige huizingen hebben tusschen het huis en den

tuin eene achterplaats. De bijgebouwen van een aanzien-

lijk gebouw zijn veeltijds aan de achterplaats gelegen.

2 ) Plaats of ruimte om te zitten of te staau , waar

men zich geheel achteraan bevindt; altijd in tegen-

stelling van andere plaatsen, waar men meer vooraan

zit of staat. || Ik kwam te laat en kon slechts eene

achterplaats bekomen.

ACHTERPLECHT , znw. vr., mv. -plechten.

Uit het bijw. Achter en Plecht. In den scheepsbouw.

1) In 't algemeen. Het dek achter op eeu klein

vaartuig; hetzelfde als Stuurplecht (zie ald. ).

2) In 't bijzonder. Overdekt, uit plankeu getim-

merd , afschutsel achter in een boot of ander licht

vaartuig , dienende om eenige voorwerpen in te bergen ,

en tevens tot zitbank voor hem die aan het roer zit.

ACHTERPLEIN, znw". onz., mv. -pleinen.

Uit het bijw. Ac/der en Plein. Plein of ruime plaats

aan de achterzijde van een gebouw, inzonderheid vau

een ridderslot of kasteel; in tegenstelling van Voor-

plein. Verg. Achterplaats, 1). || Zij zouden een groot

versiersel ziju voor den kastanjeboom op het achter-

plein, v. lennep, Bom. 5, 108.

ACHTERPOORT, znw. vr., mv. -poorten,

verkl. -poortje , mv. -jes. Uit het bijw. Achter en Poort.

1) Eigenlijk. Poort aan de achterzijde van een ge-

bouw, hetzij in den achtergevel, hetzij in een muur

achter het gebouw; of wel in den achtermuur vau

eene ommuurde plaats.
|

liet gebouw heeft ook eene ach-

terpoort. De achterpoort is even fraai als de voorpoort.

2) Figuurlijk. Gemeenzaam en schertsend euphe-

misme voor de opening van den aars, van het achterste.

Doctoren waren langh in geld-gcbreck gesmoort,

Had ons God niet versien elck met een' achterpoort.

HTJTOBNS 2, 47.

Zegsw. De achterpoort openhouden , zorg dragen

voor geregelde ontlasting.

ACHTERPOOT, znw. m., mv. -poolen; verkl.

-pootje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en Pool.

1) Eeu der twee pooten , die bij een meer- dau

tweevoetig dier het achterste paar uitmaken. ||
Ecu

achterpoot van een paard, eene koe, eeu aap, een

krokodil, eene schildpad, eene spin, eene rups euz.

De achterpooten van eene giraffe zijn korter dan de

voorpooten. De achterpooten vau een sprinkhaan zijn

zeer ontwikkeld. — De emmers, waartegen zy {de

kallen) zich op hunne achterpooten verheffen, beets,

(am. Obsc. 352.

Wen hy een' forschen stier, door uwe boog geveld.

Of bloedend eyeriwijn, die nog naar adem hijgen,

Br de achterpoten heft.

BILD. 3, 28.

23
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— Zegsw. Zich op zijne ( of de) achterjioolen zet-

ten, of Op zijne achterpooten gaan staan, eigenlijk

van een steigerend paard gezegd, maar overdrachte-

lijk, in gemeenzamen stijl, van personen, voor Opvlie-

gen, in drift geraken, zich driftig tegen iets verzet-

ten. || Toen men hem het voorstel deed, zette bij

zich terstond op zijne achterpooten , en wilde er niets van

hooren. — Op zijne achterpooten zijn , in drift ontstoken

zijn. || Wat is hij vandaag op zijne achterpooten!

— Sj'ii. Achterpoot, Achterbeen , Achterlooper

.

—
Het eerste is de algemeene benaming in het dagelijksch

leven en in de wetenschap , zoowel wanneer er van

een paard of een haas, als van welk auder dier ook

sprake is. Waar men het paard als een edel dier be-

schouwt, t. w. in de rijschool en onder liefhebbers,

zegt men achterbeen. Achterlooper is een jagersterm

,

het gebruikelijke woord voor de achterpooten van al-

lerlei viervoet.g wild.

2) Een poot aan de achterzijde van een meubel.

|| Bat een der achterpooten {der secrétaire) zijn dienst

voorlang opgezegd en in stede van een staande, een

liggende houding heeft aangenomen, K. Zev. 1, 7.

ACHTEEEAAD, znw. m., mv. -raden (al-

leen in de het. 2, b). Bit het bijw. Achter en Raad.

1) Abstract, zonder mv. Afzonderlijke beraadsla-

ging met een gedeelte der raadsleden, in tegenstel-

ling van het raadplegen in de bijeenkomst der volle

vergadering. |j Hier op viel verzoek en toestandt van

achterraadt {vergunning om afzonderlijk te beraad-

slagen), hoopt, N. H. 88.

Men siet den vyant komen,
Die hadde voor den dag de wegen ingenomen. . .

.

Dit was het dat den Helt ten eersten wat verstelde

;

Dies hielt hy achter-raet te midden opten velde.

CATS 2, 26.

2) Concreet. — a) Het mv. niet in gebruik. Het
lichaam of college der raadsleden , met wie men achter-

raad houdt, d. i. die deelnemen aan de afzonderlijke

beraadslaging, buiten de overige raadsleden om. Ook
van de vergadering van dat lichaam gezegd. || De
achterraad werd bijeengeroepen. Eenen achterraad be-

Inzonderheid in gebruik als benaming van den

kleineren raad, met welken de Landvoogdes Marga-
reta de gewichtigste staatszaken behandelde , en die

uit de voorzitters der drie regeeringsraden , Granvelle,

Viglius en Barlaimont, was samengesteld. Ook de

Consulta geheeten. || Hoewel . . . een achterraadt van

zoo kleen een getal niet min
( niet anders ) dan groot

onbenoeghen in d'anderen kon baaren, hooft, N.

H. 22. De gewigtigste raadsbeluiten in eenen achter-

raad buiten den Raad van State te doen bepalen

,

STIJL, Opk. 116. Niets te doen buiten den achter-

raad, waarvan Granvelle hoofd en ziel was, bakh.
v. d. brink, Huw. v. W. v. O. 10. Margaretha

met haren achterraad, 37. Er werd achterraad bij de

Landvoogdes helegd, 41.

b) Mv. '-raden. In 't algemeen: Iemand, metwieu
men achterraad houdt, met wien men in het geheim

raadpleegt; of wel in 't bijzonder: Een lid van den

Achterraad; verg. raad voor raadslid.
|| Barlaimont,

een der drie achterraden van Margareta.

Sy brengt het aen de vrienden,

Die haer in dit geval tot achter-raden dienden.

CATS 2, 266.

ACHTERRAAM, znw. onz., mv. -ramen-,

verkl. -raampje, mv. -pjes. Uit het bijw. Achter en

Raam. Een raam of venster in den achtergevel van

een gebouw; meestal gezegd van ramen, die niet op

eene straat of een plein , maar op eene achter- of bin-

nenplaats, of op een tuin uitzien. || Mijn buurman

kan uit zijn achterraam juist in mijn tuin zien.

ACHTERRAD , znw. onz.,mv. -raderen ; verkl.

•radje , mv. -raadjes en -radertjes. Llit het bijw.

Achter en Rad.

1) Het achterste rad van eenig raderwerk, het

meest achterwaarts geplaatste van twee of meer ge-

lijksoortige raderen.

2 ) Een der achterste raderen of wielen van een vier-

wielig voertuig ; ook Achterwiel genoemd.
|| Een achter-

rad van een rijtuig, van een hoerenwagen enz. De achter-

raderen zijn in den regel grooter dan de voorraderen.

ACHTERRIEM , znw. m., mv. -riemen. Uit

het bijw. Achter en Riem. Achterste riem aan het

tuig van een paard of ezel; hetzelfde als Staar/riem

(zie ald.).

ACHTERRIET , znw. onz., mv. -rieten. Uit

het bijw. Achter en Riet, in den zin van wee/blad
of wee/kam , aldus geheeten omdat de tanden der

weefkammen, die thans veelal van metaal of hoorn
zijn , vroeger meest uit riet werden vervaardigd. In
de lint- en boordselwevenj , in welke men twee weef-

bladen of kammen bezigt. De — meestal uit hoorn
vervaardigde — kam, tusschen welker tanden de ket-

ting, van de klossen afkomende, het eerst doorgaat,

ter gelijkmatiger uitbreiding der draden over eene be-

hoorlijke breedte, om vervolgens gevoerd te wrordeu

naar de lussen van het harnas. In tegenstelling van
Voorriet, het stalen weef blad der lade, waar de ket-

ting later doorheen gaat. || De kettingen {van het

lint- of bandgetouw) . . . loopen allereerst door een

weef blad of achterriet, om zich gelijkmatig tot een

vlak uit te breiden, kuïper, Technol. 2, 641.

ACHTERRTJIM, znw. onz., zonder mv., zoo-

wel omdat het mv. van het znw. ruim, als zijnde

eigenlijk een bnw., niet in gebruik is, als omdat men
telkens van slechts één achterruim spreekt. Uit het

bijw. Achter en Ruim (znw.). Scheepsterm. Het ach-

terste gedeelte der ruimte in het onderschip, welke

tot het bergen van lading bestemd is. Op een oorlogs-

schip bergt men daar meer bepaald de victualie, om
welke reden het Achterruim op de oorlogsschepen ook

den naam van Victualieruim draagt.

ACHTERSCHIP, znw. onz., mv. -schepen.

Uit het bijw. Achter en Schip.

1) Het achterste van twee of meer schepen. || He
bevelhebber deed sein aan het achterschip , om op te

zeilen, weil.
— Zegsw. In hel achterschip geraken, achteruit-

gaan in zijne zaken. — In het achterschip zijn, in

benarde omstandigheden verkeeren.

2) In den scheepsbouw. Het achterste gedeelte van

een schip, het gedeelte in de nabijheid van het hek;

in strengen zin, gerekend van den achtersten mast,

dus op driemasters van den bezaansmast af; doch ge-

woonlijk, in ruimere opvatting, voor het gedeelte

achter den grooten mast. || Een rond, een elliptisch

achterschip. — Hy was in het achterschip , Mare. 4,38.
Sy wierpen vier anckers van het achterschip uyt,

Hand. 27, 29. Het achterschip brack van 't gewelt

der baren, Hand. 27, 41.

— S\n. Achterschip, Achterwerk. — Het achter-

schip wordt het achterwerk genoemd , wanneer men be-

paaldelijk het oog heeft op de wijze, waarop het is

gebouwd en samengesteld.

— Am hui. Als plaatsbepaling voor in of op het ach-

terschip bezigt men het bijw. Achteruit ( zie ald., II).

ACHTERSCHOT, znw. onz., mv. -schotten-,

verkl. -schotje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en

Schot (beschot). Een schot aan de achterzijde van eene

ruimte; planken beschot, waarmede eene ruimte van

achteren wordt afgeschoten. || Leunende tegen het ach-

terschot van den balkon, waarin hij plaats ... had,

K. Zev. 4, 92.
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ACHTERSCHRIFT, znw. onz., mv. -schrif-

ten, verkl. -schriftje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter

en Schrift. Hetgeen achter op iets geschreven of ge-

drukt is; iu 't bijzonder van den rugtitel van een

boek gezegd. Thans weinig meer in gebruik. || Ik

gluurde op het agterschrift. Kon ik myne oogen gc-

looven, toen ik las: Historie van Sara Burgerhart,

met keurlyke gouden lettertjes gedrukt I Blank. 1

,

Voorr. IX.

ACHTERSKIND, znw. onz., mv. -kinderen.

Eigeulijk Achterstkind , uit Kind en het verouderde

bijw. achterst, dat reeds in 't Mnl. in deu vermink-

ten vorm achters voorkomt (zie Mnl. Wdb. 1, 32).

In de volkstaal, doch thans weinig of niet meer ge-

bruikelijk. Eigenlijk, in 't algemeen, een afstammeling

(kind), die, uit het standpunt van den stamvader ge-

zien, achterst d. i. het verst af ataat, dus een klein-

kind of achterkleinkind enz.; doch volgens weiland
is achterskinderen meest in gebruik voor n Neven en

Nichten van het tweede lid", waarmede hij achter-

neven en achternichten bedoelt.

ACHTERSLEMPHOUT , znw. onz., mv.
-houten (in de bet. 2). Uit het bijw. Achter en

Slemphout. In den scheepsbouw. Het slemphout aan

den achtersteven, in tegenstelling van het Voorslemp-

hout, dat zich aan den voorsteven bevindt.

1 ) Zonder mv., als allesomvattend collectief. Ver-

eeniging van opeengestapelde houten blokken , dienende

om den achtersteven met de kiel stevig te verbinden.

Oudtijds bevond zich het achterslemphout geheel van

binnen, en vulde het slechts den hoek aan, dien de

achtersteven met de kiel maakt; thans, nu het hoo-

ger is en de steven er boven op geplaatst wordt,

loopt het geheel door, zoodat zijn achtervlak met dat

van den steven één vlak uitmaakt.

2) Mv. -houten. Een der beschreven blokken, af-

zonderlijk genomen.

ACHTERSPANT, znw. onz., mv. -spanten

(in de bet. 1). Uit het bijw. Achter en Spant. In

den scheepsbouw.

1 ) Een der spanten of ribben in het geraamte van

een schip, die zich achter het groot spant bevinden.

2) Zouder mv., als allesomvattend collectief. Al de

achterspanten te zamen genomen, het geheele achter-

spantwerk.

ACHTERSPANTWERK , znw. onz., mv.
-werken. Uit het bijw. Achter en Span/werk. I)e ge-

zamenlijke achterspauten van een schip , het achter-

spant (in de bet. 2). Zie het voorg. art.

ACHTERSPIL, znw. onz., mv. -spillen. Uit

het bijw. Achter en Spil. Benaming aan boord van

groote schepen, linieschepen of groote oorlogsfregatten

,

die twee spillen hebben : één vooruit in het schip , mees-

tentijds vóór het voorluik, en één in het achterschip,

gewoonlijk tusscheu het groot- en het achterluik. Ter

onderscheiding worden die spillen het Voorspil en het

Achlerspil genoemd.

ACHTERST, bnw., ook als znw. gebezigd,

zijnde de overtreffende trap, gevormd van het bijw.

Achter. Alleen attributief in gebruik — gelijk in den

regel met alle overtr. trappen het geval is— en dus

,

als superlatief, steeds van het lidw. van bepaaldheid

vergezeld, en in verbogen vorm: de achterste, het

achterste. De grondvorm achterst komt thans niet

anders voor dan in de bijwoordelijke uitdrukking het

achterst (zie straks).

I) Bnw. — 1) Eigenlijk. Het meest naar ach-

teren geplaatst of gelegen, verder achterwaarts zich

bevindende dan alle andere personen of voorwerpen

van dezelfde soort. ||
De achterste man. Be achterste

ry boomen. Hy zat op de achterste bank. Zij woont

in een slop in het achterste huisje. — De helft

der gordijne, die overschiet, sal overhangen acn de

achterste deelen des tabernakels, Exod. 26, 12. Lotje

zit voor het agter9tc schuifraam, Leev. 4, 4. Ik. . .

plaatste my op de achterste roeibank, bf.ets, i

Obsc. 78.
— Ook bij een mv. znw., wanneer er sprake is

van meer dan één persoon of voorwerp, die gezamen-

lijk zich achter alle andere van dezelfde soort 1» vin-

den. || De achterste manschappen. De drie achterste

banken stonden ledig.

— De achterste zee, in bijbeltaal, naai bet He-

breeuwsch gevolgd; de Joodsche benaming der Wes-
tersche of Middellaudsche Zee. || Het gantsche lant

van Juda, tot aen de achterste zee, Deut. 84, 2. —
Verg. Beul. 11, 24; Joel 2, 20; Zach. 14, 8.

2) Bij uitbreiding, omdat men aan het voornaam-

ste en beste den roorrang pleegt te geven. Van per-

sonen, üc geringste, de minste in rang, waardigheid

of bekwaamheid. Thans als Luw. niet imcr in v
bruik: men zegt nu laatste of laagste. || Die u ge-

baert heeft, is schaemroot geworden; siet, sy is ge-

worden de achterste der heydenen, Jerem. 50, 12.

II) A1m znw., ter aanduiding van personen en

zaken.

1) Be achterste, m. en vr., mv. de achtersten

,

gemeensl. De achterste persoon; niet alleen ten aan-

zien der ruimte, maar ook overdrachtelijk, voor de

laatste, de minste in rang. || Hij was de achterste

van den troep, liep geheel achteraan. De achtersten

drongen de voorsten vooruit. Hij is de achterste van

zijne geheele klasse.

— Spreekw. De voorsten doen wal de achtersten

niet mogen , wie het eerst komt , heeft veel vooruit. —
De voorsten maken dat de achtersten niet in de

kerk kunnen, iu denzelfdeu zin; of ook wel, schert-

send toegepast op spijs en drank, voor: Als de maag
vol is , heeft men geen lust meer om te eten of te

drinken (tuinman, Spreekw. 2, ïii\.

2) Het achterste, zonder mv. Het achterste ge-

deelte van eenig voorwerp, het achtereinde. || Soo

sloegh hem Abner met het achterste van despiesse, 2

Sam. 2, 23. In het achterste (t. w. des legers, in

de achterhoede) sullen sy optrecken, na hare banie-

ren, Hum. 2, 31.

Thans is het achterste in dezen algemeenen zin van

achterste gedeelte op zich zelf weinig meer in ge-

bruik, sedert het woord veelal als een echt znw. in

bijzondere beteekenis wordt opgevat (zie Achterste).

In de algemeene opvatting wordt het echter nog ge-

bezigd in de bijwoordelijke uitdrukkingen

:

— (van plaats). Het achterst, geheel achteraan.

|| Hij stond, zat, liep het achterst.

— ( van wijze). Het achterste voren (ook wel — voor),

in tweeledige opvatting:

a) Eigenlijk. In verkeerden stand, averechts, t. w.

zóó dat de achterzijde naar voren gekeerd is. ||
Hij

had zijn hoed het achterste voren opgezet. In de haast

had hij het kleed 't achterste voren aangetrokken.

Waarom staat dat kastje 't achterste voren ? — Waarop

men terstond het achterste voren op zijne stoelen ging

zitten en dapper aanving op deze, als te paard, door

de kamer te huppelen, kneppelh. 1, 247.

b) Overdrachtelijk. Op eeue verkeerde wijze. || 't Is

een onhandige domoor : hij doet alles 't achterste voren.

— Aanm. Niet zelden vindt men de uitdrukking

ten achterste toren (of — voor) geschreven. Dit ii

echter onjuist, en zon geene redelijke verklaring toe-

laten. Blijkbaar heeft men 't achterste verkeerde-

lijk als t'achterste , ie achterste opgevat, en daarna,

om den volgenden klinker, dit gewaande te in ten

veranderd.

xvn.ir R. Hoopt bezigt hel achterste ook in toe-
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passing op den tijd , voor het laatste , evenals dit in

't Mul. placht te geschieden , toen achter nog als

voorz. en bijw. van tijd in gebruik was. Verg. Mnl.

Wdb. 1, 32. || Maar Anjou . . . begon 't gevaar voor

ooghen en met ernst naa 't achterst {naar het einde,

naar de uitkomst) om te zien, N. H. 841.

ACHTERSTAAN, onz. onreg. st. wvv. der

4ae kl., met hebben: staat achter, stond achter,

heeft achtergestaan. Uit het bijw. Achter en Staan.

Eigenlijk: achter iemand of iets staan; doch alleen

in overdrachtelijke opvatting voor minder zijn of min-

der geacht worden dan iemand of iets anders. Meestal

met een persoon , maar ook met eene zaak als onder-

werp. De persoon of de zaak , waarvoor men onder-

doet, wordt door het voorz. bij, de zaak ten opzichte

waarvan, door het voorz. in aangewezen.

1) Minder zijn dan iemand of iets anders, de ver-

gelijking er mede niet kunneu doorstaan , er voor on-

derdoen. || Bij iemand of iets in eenig opzicht ach-

terstaan. Ver, weinig achterstaan. Hij staat in ver-

stand achter bij zijn broeder. De Portngeesche kunst

heeft altijd ver achtergestaan bij de Spaansche. —
Dat , waar het de verzorging van een dierbaren kranke

geldt, de Laïs niet zelden bij geen liefdezuster ach-

terstaat, K. Zev. 5, 96. Ieder, die van de batterij

vluchtte, (zou) gevaar hebben geloopen van in onver-

saagdheid achter te hebben gestaan bij zijn kameraad

,

FlERSON, Mériv. 1, 242.

— Ook in 't algemeen , zonder vermelding van den

persoon of de zaak, waarvoor iemand of iets onder-

doet. || Hij is een stumper, en heeft altijd in alles

achtergestaan (/. w. bij anderen).

— Moeten achterstaan , hetzelfde als achterstaan

alleen: verg. moeten onderdoen, moeten wijken, enz.

|| Hij moet in slimheid bij zijne vrouw achterstaan.

Al moet myn kaast ver achterstaen

By Maroos gouden lier.

smits, Nag. Ged. 1, 170.

6 Fingal ! Waarom , ach ! moet zangrige Ossiaan

By uwen sterken geest zoo eindloos achterstaan!

bild. 2, 78.

2) Minder geacht of geteld worden dan iemand of

iets anders, er bij achtergesteld worden, minder in

gunst zijn of bevoorrecht worden. Ongeveer hetzelfde

als het meer gemeenzame Achterliggen (zie ald., 2),

en het tegenovergestelde van voorgetrokken worden.

|| Die arme jongen staat altijd bij zijne broeders achter.

Zij heeft altijd bij de audere meisjes achtergestaan.

Neen, welk een uitstel 't hart der Meesteres bezwaarde,

Zy zou niet altijd by de dienstmaagd achterstaan.

DA COSTA 3 , 60.

— Ook in 't algemeen , zonder vermelding van den

persoon of de zaak, die hooger geacht wordt. || Zij

had juist geld van haar man gekregen, om eenige

winkelschulden te betalen. Die zouden nu achterstaan

(minder bevoorrecht zijn, later betaald worden),

K. Zev. 3, 233.
— Moeten achterstaan , hetzelfde als achterstaan

alleen (zie bij 1). || Die jongen moet altijd bij zijne

broeders achterstaan.

Aanin. 1. Wanneer moeten niet in de beteekenis

van verplicht zijn, maar in die van noodwendig of

blijkbaar zoo wezen genomen wordt , staat achterstaan

natuurlijk op zich zelf, zonder met moeten eene ver-

cenigde uitdrukking te vormen. || Hij moet wel ver

bij uw zoon achterstaan (staat blijkbaar achter), want

deze is de eerste , hij de achterste van zijne klasse.

Aanm. 2. Ten onrechte wordt achterstaan in de

bet. 1) wel eens met het voorz. voor, in plaats van

bij, verbonden, als b. v. : „Ik althans zou, in ver-

langen enz. . . ., voor het Ministerie. . . niet begeeren

achter te staan" (qroen v. pr., Versch. 11), of:

„ dat . . . Nederland . . . voor België . . . niet behoort

achter te staan" (ald. 161). In de bet. 2) zou zich

dit lateu rechtvaardigen, evenals bij achterliggen (zie

ald., 2): het zon dan te kennen geven, dat voor d. i.

ter wille of ter gunste van den een de ander niet

geacht wordt. Doch in de bet. 1 ) , waar van geene

gunst sprake is, maar twee subjecten blootelijk iu

hunne betrekkelijke waarde worden vergeleken , is al-

leen het voorz. bij toepasselijk. Voor is hier alleen

te verklaren uit eene verwisseling van verschillende

spreekwijzen, wier beteekenis op hetzelfde uitkomt:

achterstaan b ij , en onderdoen of wijken voor.

ACHTERSTAAND , bnw., om de absolute

beteekenis zonder trapp. v. vergel. Niet te verwarren

m.:t achterstaande , het tegenw. deelw. van Achter-

staan, maar gevormd door de koppeling der uitdruk-

king achter staande, als bnw. genomen. Verg. boven-

staand, onderstaand en vorenstaand. Op eene latere

plaats voorkomende, hierachter volgende; bepaaldelijk

gezegd van berichten enz., in een dagblad geplaatst,

waarop in een vroeger gedeelte van het blad wordt verwe-

zen. Evenals bovenstaand, onderstaand, vorenstaand, bo-

vengenoemd enz., wordt ook achterstaand onverschillig

zonder of met het lidwoord van bepaaldheid gebezigd.

|| Wij vestigen de aandacht van belangstellenden op

achterstaand bericht, op achterstaande advertentie.

AUes breeder omschreven bij (de) achterstaande aan-

kondiging.

Syn. Achterstaand , Onderstaand. — Het laatste

woord is het oudste en meest gewone, het eerste is

van jongere dagteekening. In den grond beteekenen

beide volkomen hetzelfde, daar zoowel onder als ach-

ter eigenlijk niets anders dan eene latere plaats te

kennen geven. Daar het echter gebeuren kan, dat een

later geplaatst bericht in eene volgende kolom boven-

aan te staan komt , en dus hooger dan de voorafgaande

verwijzing, heeft men in dat geval onderstaand min-

der gepast geacht en daarom de voorkeur gegeven

aan achterstaand, dat algemeener is en waarbij die

schijnbare onjuistheid geen plaats kan hebben.

ACHTERSTAGZEIL , zuw. onz., mv. -zei-

len. Uit het bijw. Achter en Stagzeil. Scheepsterm.

Stagzeil achter den grooten mast; elk zeil tusschen

den grooten mast en den bezaansmast, dat met het

bovenlijk laugs het stag of den stagzeilsleider geheschen

wordt. Zie verder bij Stagzeil.

ACHTERSTAL, zuw. m., mv. -stallen. Uit

het bijw. Achter en Stal (verblijfplaats voor dieren).

Een stal, die zich achter een anderen stal bevindt, of

wel: Het achterste gedeelte van een stal.
|

1m>1 dat

zieke beest afzonderen en naar den achterstal brengen.

ACHTERSTAL, znw. m., thans uitsluitend

in 't mv. -stallen. Uit dezelfde bestauddeelen als Ach-

terstal in het vorige art., t. w. uit het bijw. Achter

en Stal, doch het laatste in geheel andere beteekenis

opgevat. Stal, eene afleiding van staan , evenals stand,

gold voorheen in denzelfden zin als dit laatste, gelijk

b v. blijkt uit de uitdrukking stal houden voor stand

houden, blijven staan. Verg. mnl. afstal, waarvoor

thans afstand, en mnl. aenstal, hd. anstall , waar-

nevens bij KIL. aenstand , hd. anstand (Mnl. Wdb.

1, 96). Achterstal is dus in den grond hetzelfde als

achterstand: het beteekent eigenlijk den stand van

iemand, die zich bevindt achter het punt, waarop hij

vroeger gestaan heeft öf waarop hij behoorde te staan

;

doch , overdrachtelijk opgevat , den toestand van hem ,

die in zijne zaken ten achteren geraakt, achteruitge-

gaan of verachterd is. Bij uitbreiding werd het ook,

in concrete opvatting
,
gezegd van iets dat achter staat

,

dat achtergebleven is, dat is blijven staan. Vandaar

verschillende toepassingen , die vroeger in gebruik wa-

ren, maar thans verouderd zijn. De hedendaagsche
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taal kent het woord nog slechts in e'éne bepaalde be-

teekenis Verg. verder bij Achterstel (l,w art).

Kvn« e. — 1) Abstract, zonder mv. Vcrachtcrde

stand van iemands zaken , benarde omstandigheden.

|| Theodoor. . . krijgt bedroefde tijdinge van groot

verlies ter zee, zulks dat hy in achterstal en armoede

moet vervallen, krul, Pamp. Wereld, 3, 288.

2) Concreet, mv. -stallen.

a) Datgene dat de oorzaak is van een verachter-

den stand van zaken . iets waardoor men achteruitgaat

,

dus: Verlies, schade, nadeel.

rJoyt leet ick banckeroet
Aen wissel buylen landts, noch achterstal aen goet.

HREDBRO , Lw. 9.

Eer dat de koude vorst met gront-ijs al het Y
Beschiet met schots op schots : waer door voorseecker hy (de

{tchipper)

Souw blijven van sijn reyi met achterstal verstu-.-ckt.-ii.

Moorsjt 31.

Die eer mogt om 't genot van 't recht zyn afgekeert

,

Nu 't onrecht, tot zyn schade en achterstal, verleert.

anslo, Potzy 4y7.

4) Datgene dat achter staat, dat is blijven staan;

t. w. van zaken, die onafgedaan of onvoldaan zijn

gebleven. In tweeledige opvatting:

u ) Datgene dat iemand te kort gekomen is , d. i.

te weinig ontvangen heeft; hetgeen bij dus nog heeft

te vorderen of te verwachten.

Na ioo veel ongevals, toen 't Venus heeft gelukt,. ..

Zoo naakt by Amsterdam en baar beroemde palen

,

Om daar zyn' achterstal met woeker in te halen.

v.vslo, I'urzy 31-2.

iJ) Datgene dat iemand te kort gekomen is, d. i. te

weinig gedaan heeft; hetgeen hij dus nog heeft te ver-

richten of te voldoen
;
nagenoeg hetzelfde als het heden-

daagsche tekortkoming.
1

1 Men scheen 'er verrcezen van
der doodt , en met reppen en roeren zyn' achterstal van

leevendigheit te willen innaaien, hooft, N. H. 395.

Ick yvi-re om inun schuit en achterstal, ü smart!
Door druck en lichaems tucht, te zoenen en te boeten.

vuMjei. 4', 340.

c) Datgene dat is blijven staan, t. w. van iets dat

men gedeeltelijk heeft weggenomen , dus : Overblijfsel

,

overschot, rest.

CAlasy.. .) Met een heuse groete op my haeroogen slaet,

Soo geheel en al mijn verdriet afdwaet (a/tritcht)
,

Datter geen achterstal meer en wordt gevonden.
VISSCHBR, Brabb. 135.

I'it deze betvckenis, in verband met de laaUtvoor-

gaande , is de hedendaagsche opvatting voortgevloeid,

die trouwens ook vroeger reeds in gebruik was.

liedend, bet. In bepaalde toepassing op geldschul-

d-u. Eene schuld, die is blijven staan. t. w. die reeds

betaald had moeten worden, maar tot dusverre on-

voldaan bleef; meestal met bet bijdenkbeeld, dat er

vroeger eene gedeeltelijke betaling heeft plaats gehad,
zoodat de reit van het verschuldigde den achterstal

uitmaakt || Mits men hun, hooft voor hooft, dertigh

kroonen telde,... (icaarvan) veertien op reekening

van hunnen achterstal, hooft, N.H. 327. Zyeischcn
al den achterstal, hooft, aang. bij weil. (Zy) ver-

trokken, d'een voor en d'andcr na, uitter stadt, ende
giogen elders woonen , sonder haar agterstal te willen

betaalen, v. heemskerk , Are. 229.
— Thans is het gebruik van achterstal ook in deze

beteekenis, de eenige die de hedendaagsche taal nog
kent, veel beperkter dan vroeger Het enkclv. wordt
niet meer gebezigd : men zegt daarvoor achterstallige

schuld, of wel, in sommige gevallen, achterstand.

Alleen het mv. achterstallen is nog gebruikelijk. || Er
zijn nog VTij wat achterstallen te betalen. Er werd
eene leening gesloten om de achterstallen te dekken.

Vereenigt men zich met dit voorstel, dan zullen de

achterstallen opgeruimd zijn. — Een inkomen van 550

marken .... welk Margareet , uit de tollen van Am-
mers en Geervliet , . . . was toegestaan , doch naarvan

nog veele agterstallen te vorderen waren, wagen.
Vod. Hist. 3, 29. Eenige agterstallen werden hun
kwytgescholden , 4 , 297.

Afl. Achterstallig.

ACHTERSTALLIG, bnw.
;
zonder trapp. v.

vergel., om de absolute beteckenis. Van Achterstal (2
d0

art.) in de hedendaagsche opvatting, met het achterv.

-!</. Van schulden. Nog onbetaald of onafgedaan , of-

schoon de termijn van afdoening reeds verschenen is.

|| Achterstallige schulden. Achterstallige renten. —
300,000 Rynsche guldens , welken hy , wegens agter-

stalh'ge soldyc van zyn krygsvolk, te vorderen hadt,

wagen. Vad. Rist. 4, 289. Een verkoop van domei-

nen ... om ontbrekende sommen, om achterstallige schul-

den . . . te voldoen , v. hogendorp, Bijdr. 4 , 306. Van
de stilte. . . maak ik. . . gebruik om mijn achterstallige

schuld van brieven af te doeu, pierson, Mériv.l, 39.

— Beursterm. Achterstallige coupons, coupons

waarvan de vervaldag verschenen, maar de betaling

achterwege gebleven is. || De obligatiën Venezuela wor-

den ter beurze verhandeld met inbegrip van vijf achter-

stallige coupons. De achterstallige coupons Louisiana

zullen in obligrtiën verwisseld worden.

Ook op zich zelf staande als eukelv. onz. znw.:

— Het achterstallige , al hetgeen betaald of afge-

daan had moeten worden, de gezamenlijke achterstal-

len, de achterstand. || Het achterstallige afdoen, aan-

zuiveren , invorderen.

ACHTERSTAND , zuw. m., zonder mv., als

ecnig in zijne soort. Uit het bijw Achter en Stand

in den zin van wijze van slaan. Eigenlijk: de wijze,

waarop iets zich van achteren vertoont. Bij uitbreiding

voor: De achterzijde van een voorwerp, uit een tech-

nisch oogpunt beschouwd, t. w. uit dat vanden werk-

tuigkundige, bouwmeester of beeldhouwer, in betrek-

king tot de gedaante, de onderlinge verhouding der

declen of de kunstwaarde. || De achterstand van eene

locomotief. De achterstand van een huis, het achter-

front. Het beeld voldoet uitnemend in den voorstand

,

maar de achterstand en de beide zijstanden zijn mislukt.

Mainenst. Achterstandsteekening (teekening van

de achterzijde van een voorwerp).

ACHTERSTAND, znw. ra., mv. -standen (in

de bet. 2). Van het ongebruikelijke achterstaan inden

eigenlijken zin des woords , t. w. als de bloote koppe-

ling der uitdrukking achter staan, en dus verschillende

van het gewone Achterslaan (zie ald.) , dat alleen geldt

in overdrachtelijken zin. Achterstand ,
gevormd naar

't voorbeeld van het enkele stand, als stam van staan

,

beteekent dus eigenlijk , abstract genomen , het achter-

staan. Het wordt echter uitsluitend in concrete opvat-

ting gebezigd voor het achterstaande , en wel in dub-

bele toepassing, t. w.:

1 ) Eigenlijk. Het achterstaande ; de voorwerpen , die

achter een ander staan. In dezen zin alleen gebruike-

lijk in de samenst. Achterstandsschadaio (zie ald.).

2) Overdrachtelijk. Het achterstaande of achter-

geblevene, in toepassing op geldzaken. Het gezamenlijke

bedrag van hetgeen men ten achteren is, van de nog

onbetaalde (achterstallige) schulden, reuten enz.; de

gezamenlijke tekorten van vroegere rekeningen. Verg.

j

Achterstal (2
de art.) en Achterwezen. || De achter-

stand van vroegere jaren. Zijnen achterstand berekenen,

opmaken , verenenen , afdoen. Geld opnemen om zijnen

achterstand te dekken.

'k Maek met haer klaer den achterstant.

slutter , Bent. 11. en W. Leren , 42.

— Inzonderheid waar sprake is van de ataatafinan-

tiën. || De Koning vond, in November 1813, de

kassen ledig, de renten anderhalf jaar ten achteren,
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en een' grooten achterstand van allerlei aard , V. ho-
gendorp, Bijdr. 1, 6. Er waren, behalve een ach-

terstand van 35 millioen en 9 maanden rente, 44
millioen te betalen, v. LENNEP , Gesch. 11, 133.

— Ofschoon achterstand in deze beteekenis , als

all 'somvattend collectief, geen mv. doet verwachten
,

is die vorm toch werkelijk in gebruik. Waar twee

verschillende personen of partijen zijn, die elk hunnen

achterstand hebben , maken de beide collectieven

,

ieder afzonderlijk als eene eenheid beschouwd , te za-

men een meervoud uit. Zoo sprak men na 1815 van

den Nederlandschen en van den Belgischen achter-

stand , en dus ook van de beide achterstanden. \\ De
verevening . . . van den Nederlandschen achterstand

,

F. A. v.hall, Onderzoek omtrent de schuld v. h. Kon.

d. Ned. 13. Toen men de liquidatie der Belgische

schuld en van den Nederlandschen achterstand be-

paalde, v. hogendorp, Bijdr. 5, 55. De vermeer-

dering der nationale schuld , bij welke eerst gekomen

is de Austro-Belgische schuld , en vervolgens die aan-

merkelijke achterstanden, waarvan het geheel nog on-

hekend is, 5, 49. Voor de achterstanden weten wij

nog niet, wat de evenredige som zijn zal, ald.

Samenst. Achterstandsschaduw ( in de bet. 1 ).

ACHTERSTANDSSCHADUW, znw.

vr., mv. -schaduwen. Dit Achterstand (2
de art., 1) en

Schaduw. In het bouw- en doorzichtkundig teekenen.

De schaduw op het achterstaande vallende ; de slag-

schaduw, die door vrijstaande of in overstand geplaatste

voorwerpen op de er achter of onder gestelde wanden

geworpen wordt. || De achterstandsschaduw van eeu

balkon , van eeno zuilenrij , enz.

ACHTERSTE , znw. onz., het mv. achtersten

weinig in gebruik. Het bnw. Achterste , als znw. ge-

nomen. Bij menschen en dieren , inzonderheid bij de

eerste. De achterste deelen van het lichaam in de na-

bijheid van den aars; de billen. Alleen in gemeenza-

men stijl, doch meer gewoon dan achterkasteel, ach-

ierkwartier en dergelijke in denzelfden zin , die meer

schertsende uitdrukkingen zijn. || Op zijn achterste

vallen. Iemand op (of voor) zijn achterste slaan.

Iemand wat voor zijn achterste geven, enz. Blijf op

je achterste zitten.

— Zegsw. Het (of gijn) achterste tegen de krib

letten, eigenlijk van koppige paarden, die niet uit

den stal willen; maar overdrachtelijk opgevat voor:

Zich stijfhoofdig tegen iets verzetten , zich dwars te-

gen iets aankanten. Bij tuinman, Spreekw. 1, 227:

„Hg set zi/ri aars tegen de krib." || Heertjes,

die..., nijdig en wrevelig, het achterste tegen de

krib zetten , zoodra het op een algemeenen maatregel

aankomt, kveppelh. 2, 1S8.

ACHTERSTEEK, znw. m., mv. -steken;

verkl. -steekje; mv. -jes. Uit het hijw. Achter en

Steek. Bij naaiwerk. Bijzondere wijze van naaien

,

t. w. die steek met naald en draad (of zeilgaren)

,

waarbij telkens de naald wordt ingestoken op de helft

van den voorgaanden steek, dus achter de plaats,

waar de voorgaande steek is uitgekomen. ||
Bij het

naaien van zeilen gebruikt men twee soorten van ste-

ken, t. w. den voorsteek en den achtersteek. Die na-

den behoeven niet gestikt te worden; naai ze maar

met een achtersteekje.

ACHTERSTEL, znw. m., mv. -stellen. Mal
Achterstelle vr., later tot Achterstel verkort, en eerst

als onz. gebruikt (Mul. Wdb. 1, 34), doch sedert,

uaar het voorbeeld van achterstal, als m. genomen.

Uit het bijw. Achter en het verouderde stelle, hd.

stelle, dat hetzelfde als stal, stand, standplaats, be-

teekende. Achterstel staat dus inderdaad gelijk met
achterstal. Beide woorden werden voorheen onverschil-

lig nevens elkander gebezigd. Thans is achterstel nog

in 't Vlaamsch bekend (v. D. velde en sleeckx,
Wdb. 4), doch in Noord-Nederland verouderd. Voor
de ontwikkeling der beteekenissen , zie bij Achterstal
(2de art.). || In achterstel blijven, demeurer en arrierage

;

reliqua contrahere ; Die in d' achterstel blijft , reli-

quator, plant. — De quaade betaaling der soldaatye

te waater in de twee laatste jaaren, en de achterstel

der toerustinge van de oorloghscheepen , zyn veroor-

zaakt door enz., hooft, N. 3. 1226. Heeft-ze...

wat te langh ghezweghen , laet-ze haer achter-stel in-

haelen, en vry uyt-bollen dat haer te bangh op 't

herte light, de brune, Bank. 2, 166.

Verlangende elck met smart naer een doorluchtigh hooft,

Dat haer bezolding van alle achterstel belooft.

VONDEL 9, 689.

En dat huylen en dat pruylen...
Sal ick noch een' witter dagh

,

Met een heuchelick onthalen

,

Achtersten en all , betaelen.

HUYGENS 1 , 456.

— Zegsw. Zijn achterstel betaald zetten (mnl.

sine achterstelle gelden), zijne achterstallige schuld

afdoen ; overdrachtelijk genomen voor : Iemand iets be-

taald zetten , het op hem wreken. — Mag ik eenmaal

mijne kracht herwinnen, zegt Samson, dan zal zij u

de hersenpan en het gebeente verpletteren

,

Zoo zet ze rijck haer achterstel betaelt.

vondel 9, 195.

Afl. Achierstellig (Mnl. Wdb. 1, 34), hetzelfde

als achterstallig. Nog in 't Vlaamsch in gebruik, als

b. v. : „ Het is als of zy in die buitengewoone om-
standigheden het achterstellige vermaek wilden inha-

len" (DELCROIX, Morgend, m. e. a. 106), d. i. dat

zij nog niet genoten hebben , dat hun nog toekomt

:

verg. Achterstal, xvnde E., 2, b, a).

ACHTERSTEL, znw. onz., mv. -stellen;

verkl. -stelletje, mv. -tjes. Uit het bijw. Ach'er en

Stel. Het achterste gedeelte , de achterste helft van

het onderstel van een vierwielig rij- of voertuig; de

achterwielen , met de as , de veeren en a! het verder

daartoe behoorende. || Het achterstel van dit rijtuig

mag wel eens nagezien worden. Het achterstelletje van

een kinderwagentje.

ACHTERSTELLEN, bedr. zw. ww., met

hebben : stelde achter , heeft achtergesteld. Uit het

bijw. Achter en Stellen. EigenlijY: achter iets anders

stellen of plaatsen ; doch alleen in overdrachtelijke op-

vatting voor: Doen achterstaan, op den achtergrond

stellen
j een persoon of eene zaak geringer , minder

waard achten dan iemand of iets anders; ze min-

der bevoordeelen of begunstigen ; veelal , wanneer het

object een persoon is , met het bijdenkbeeld van ver-

ongelijking. Verg. lat. postponere. Wordt de per-

soon of de zaak , aan welke men de voorkeur geeft

,

uitdrukkelijk genoemd, dan wordt die, evenals bij

achterstaan, door het voorz. bij aangewezen. || Als

knaap werd hij door zijne onderwijzers veelal achter-

gesteld. Edelmoedig stelde hij zijne eigene belangen bij

die van anderen achter. — De baronesse achtte zich

verongelijkt , achtergesteld bij hare jongere zuster

,

pierson , Mériv. 1 , 268.

lanm. Wanneer de persoon of de zaak, waarachter

men iemand of iets stelt, vermeld wordt, dan kun-

nen achter (als voorz.) en stellen ook afzonderlijk,

buiten samenstelling, gebezigd worden. Men zegt

evenzeer : „ Hij heeft zijn belang achter dat van het

vaderland gesteld," als: „bij dat van het vaderland

achtergesteld."

Afl. Achterstellïnq.

ACHTERSTELLING, znw. vr., het mv.

niet in gebruik. Van Achterstellen. De daad van

achterstellen, het achterstellen. Geringschatting van
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een persoon of eene zaak, in vergelijking met andere;

plaatsing in een lageren rang, min gunstige bejege-

ning (vau een persoon); tcrugzetting , terzijdestelling

(van eene zaak). || Een hunner (der gebannen gees-

ten) bovenal kan zijne achterstelling {den lageren

rang , die hem onder den mensch is aangewezen) niet

verkroppen, bekts, Verscheid. 2, 1:27.

Vooral in gebruik in de bijwoordelijke uitdrukking:

— Met achterstelling, gevolgd door een 2d 'm nv.

of door eene beheersching met van. || Ds Hollandsche

jongens zijn een aardig slag. Ik zeg dit niet met ach-

terstelling, veel min verachting, van de Duitsche, of

Fransche, of Engelsche knapen, reets, Cam. Obsc. 1.

Den dollen roes der vreugd , welke allen , met tijdelijke

achterstelling van iedere andere treuriger gewaarwor-

ding, reeds bevangen houdt, kneppelh. 2, 131.

ACHTERSTEVEN, znw. m , mv. -stevens.

Uit het bijw. Achter en Steven. Bij kil. en anderen

achter-steve.

1) Eigenlijk, in den scheepsbouw. Zwaar rechtop-

staand stuk eikenhout , dat van achteren het sluitstuk

van den romp van een schip uitmaakt, en waarop de

waterlijnen uitloopen; het hoofdverband voor de bui-

tenhuid en de verdere voorname deelen van het ach-

terwerk van het schip, aan de kiel verbonden door

middel van het Achterslemphout (zie ald.).

— Looze achtersteven , een dergelijk stuk hout

,

dat men vroeger soms tegen den eigenlijken achter-

steven aanbracht, om dien te sparen.

— Aan de schepen met stoomvermogen , die door

eene schroef worden voortgestuwd, is de achtersteven

niet het achterste gedeelte. Deze hebben, op eenigen

afstand achter den achtersteven, nog een roersteven,

waaraan het roer hangt, omdat het op die schepen

niet aan den achtersteven hangen kan, zooals bij de

zeil- of raderstootnschepen het geval is.

— In de volkstaal wordt achtersteven soms in rui-

meren zin genomen voor het achterste gedeelte van

het schip. || Hij stond op den achtersteven.

Men slaght 'er eenen stier, om Godt zijn recht te geven,
Ontbint het tou van den gekransten achtersteven.

VOSDBL 11, 808.

— Overdrachtelijk werd voorheen de voor- en

achtersteven te zamen gebezigd voor het begin en het

einde van iets, in spreekwoordelijke opvatting. || Deze
Hen (de bemoeiallen) zijn overal de voor- en achter-

steve (willen bij alles de eersten en de laatsten zijn)

,

de brune, Bank. 1, 302.

2) Figuurlijk. Schertsende benaming voor het

lichaamsdeel, dat veelal het achterste genoemd wordt.

Verg. Achterkas'eel, Achterkwartier enz. || Iemand
zijn achtersteven toekeeren. — Haar achtersteven wat

t' ontlasten, rusting 221.

ACHTERSTIJL, znw. m., mv. -stijlen (in

de opvatting 1); verkl. -stijltje , mv. -t/es. Uit het

bijw. Achter en Stijl, in den zin van opstaanden balk

of staaf.

1 ) In 't algemeen , als onderscheidende benaming
(zie Achter, III, n, 1, Aanm.). Achterste stijl,

de meest achterwaarts geplaatste van twee of meer
gelijksoortige stijlen.

2) In 't bijzonder, in de papiermakerij. Vorks-
wijze gevormde stijl achter de hamers of stampers,

bestaande in een loodrecht staanden balk, van boven
met vier insnijdingen , waartusschen de doorboorde
helmen of stelen der vier hamers van een zelfde

stampgat doorgaan en zich om een ijzeren spil bewe-
gen. Aldus genoemd in tegenstelling van den Voorstijl,

een dergelijk stuk hout, vóór de hamers geplaatst,

in welks insnijdingen de vooruitstekende gedeelten der
helmen op en neer gaan. Verg. hd. hinterstaude , fr.

grijipe de derriere.

ACHTERSTRAAT, znw. vr., mv. -straten

;

verkl. -straatje, mv. "jet. Uit het bijw. Achter en
Straat. Straat achter eene hoofdstraat ; of wel in een

achteraf gelegen gedeelte eener stad, in eene achter-

buurt. || Hij woont in een achterstraatje. De achterstraten

dier stad zijn zeer morsig. — Toen ik u in de ach-

terstraat kennen leerde op dat bovenkamertje , A'.

Zev. 4, 319.

— In sommige gemeenten als benaming van eene

bepaalde straat. || Aan N. N. , te Haarlem, in de

Achterstraat. De Korte, de Lange Achterstraat.

— Ook wordt het woord gebezigd met het bijdenk-

beeld van onbeschaafde manieren, die iu eene achter-

buurt thuis behooren. || Spreekwoorden... die onder

fatzoenlyke lieden in zwang gaan, en niet te vunzig

naar Jan Hagel en de achterstraatjes rieken, tuin-
man, Spreekw. 1, Voorr. I.

Afl. Van achterstraat heeft men het bnw. achter-

straiig gevormd ( dat echter niet in gebruik is geko-

men), voor: In de achterstraten thuis behoorende,

onbeschaafd, ruw, gemeen.
|| Een achterstraatig

, jan-

haeelsch vernuft , Blank. 2 , Voorr. 5.

ACHTERSTRENG, znw. vr., mv. -stren-

gen. Uit het bijw. Achter en Streng, in den zin van
trekzeel of -touj). Eene der strengen, waarmede het

achterste paard (of een der achterste paarden) aan

een rij- of voertuig verbonden is, en waaraan het dit

voorttrekt; in tegenstelling van eene Voorslreng, eene

streng van het voorspan. || Eene achterstreng brak,

en men bleef midden op den weg staan.

ACHTERSTUK, znw. onz., mv. -stukken;

verkl. -stukje, mv. -jes. Uit het bijw. Achteren Stuk.

Het achterste stuk of gedeelte van iets, in tegenstel-

ling van Voorstuk en Middelstuk. || Het achterstuk

van een kanon wordt stoolbodem of kulas genoemd.

ACHTERTALIE, znw. vr., mv. -talies.

Uit het bijw. Achter en Talie. Scheepsterm. Talie

,

d. i. takel of katrolwerk, achter aan een stuk ge-

schut , dienende om het stuk uit de geschntpoort naar

binnen te halen en vast te doen staan. Ook Inhaal-

talie genoemd. Verg. verder Spaansche talie (bjj

Talie).

ACHTERTAND, znw. m., mv. -tanden-,

verkl. -tandje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en

Tand. Een der vier achterste tanden, achter welke de

kiezen volgen, en die gewoonlijk hoek- of hondstan-

den worden genoemd. Ook wel, doch minder juist,

voor een der achterste kiezen gebezigd. Het woord is

thans weinig meer in gebruik , en alleen in het dage-

lijksch leven ; het komt echter reeds bij kil. voor

,

die achter-tanden met hoeck-tanden gelijkstelt.

ACHTERTANG, znw. vr., mv. -tangen. Uit

het bijw. Achter en Tang. Schrijnwerkersterm. Be-

weegbaar plat stuk hont aan het achtereinde eener

schaafbank , dienende om door middel van eene schroef

kleinere stukken , die men bewerken wil , vast te klem-

men; eene inrichting van hout, overeenkomende met

de ijzeren bankschroeven hij de bewerking van metalen.

ACHTERTAPPAN, znw. vr., mv. -lappan-

nen. Uit het bijw. Achter en Tappan. Voorheen in

de artillerie, doch thans met de zaak in onbruik ge-

raakt. Eene der tappannen van het achterste paar,

zooals men die vroeger op de affuit placht aan te

brengen , in welke het stnk gedurende een marsch met

zijne tappen rustte. Verg. hd. marsch-lager. Thans

hebben de affuiten slechts een paar tappannen, en

worden bij het vervoer de taprustbouten gebruikt, zoo-

dat de onderscheiding van voor- en achtertappannen

nu vervallen is.

ACHTERTOCHT , znw. m., het mv. -toch-

ten niet in gebruik. Uit het bijw. Achter en Tocht,

dat echter in den hier bedoelden zin alleen nog in de
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samenstellingen voor- en middeltochl voorkomt, als-

mede in het oude hindertocht , bij vondel (8, 572;

9, 49) in denzelfden zin als achtertocht gebezigd. In

het krijgswezen te land en ter zee. Het achterste der

drie hoofddeelen, waarin een korps of eene vloot ver-

deeld wordt. Thans in het gewone spraakgebruik ver-

ouderd: men zegt nu Achterhoede (zie ald.). || David

ende sijne mannen togen met Achis in de achtertocht

,

1 Sam. 29, 2. De Heere sal voor ulieder aengesichte

henen trecken , ende de Godt Israëls sal u achter-

tocht wesen, Jes. 52, 12. De Viceadmiraal De Wit

en de Schoutbyuacht Pieter Floriszoon hadden d'ach-

tertocht, brandt, De Ruiter 55.

Laet my den achtertoght

Bevolen. Joab magh den middeltoght bewaeren.
vondel 9, 116.

— Bij uitbreiding , in 't algemeen , voor het ach-

terste, achteraan komende gedeelte van een stoet of

optocht. || Ende de achtertocht volghde de Arke na,

terw ijlen men gingh ende blies met de basuynen,

Jos. 6, 9, 13.— Vandaar de uitdrukking: den achtertocht be-

waren, de achterhoede uitmaken, achteraan blijven.

L. Ghy eerst, heer Schout.

C. Voort, wijst my dan de wech. L. Ghy selt dat selfs wel klaren.

Ick sal hier blyven staen en d' achtertocht bewaren.
bredero, Lm. 44.

ACHTERTOUW, znw. onz., mv. -touwen.

Uit het bijw. Achter en Touw. Scheepsterm. Tros of

kabeltouw, uit het achterschip uitgebracht, waarmede

dit aan den wal gemeerd is; of dat dient om bij het

verhalen (veranderen van ligplaats) het achterschip te

bedwingen. Hetzelfde als Achterkabel: zie ald.

ACHTERTRAP, zmv. vr., mv. -trappen;

verkl. -trapje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en

Trap (vr.). Eene trap in het achterste gedeelte van

een huis; in tegenstelling van eene andere, die zich

meer naar voren bevindt. || De achtertrap wordt

meest door de dienstboden gebruikt. Draag die meu-

bels de achtertrap op. — Bij het afdalen van den

{liever de) achtertrap, die naar buiten voerde, v.

lennep, Bom. 7, 121.
— Üver het vr. geslacht van trap voor het samen-

stel van al de treden, in tegenstelling van trap m.,

voor eene enkele trede, zie bij Trap.
ACHTERTROEP, zmv. m., het mv. -troe-

pen niet in gebruik. Uit het bijw. Achter en Troep.

In het krijgswezen. Het achterste gedeelte der achter-

hoede; meest dienende tot achternacht (zie ald.).

ACHTERTUIG, znw. onz., zonder mv., als

allesomvattend collectief. Uit het bijw. Achter en Tuig.

Scheepsterm. Het tuig (blok, touwwerk enz.) van den

grooten mast en den bezaansmast. Verg. Achterzeil.

ACHTERTUIN, znw. m., mv. -tuinen-, verkl.

tuintje, mv. -tjes. Uit het bijw. Achter en Tuin.

Een tuin , achter een anderen gelegen en daarvan af-

gescheiden, maar bij hetzelfde huis behoorende. || Aan
het einde van den tuin, daar links den hoek om,
hebben wij nog een achtertuin , dien wij voor boomgaard

gebruiken. De kinderen spelen in het achtertuintje.

ACHTERUIT, bijw. van richting en van

plaats. Uit de bijw. Achter en Vit, welk laatste hier

niet , als gewoonlijk , eene beweging van binnen naar

buiten, maar eene richting te kennen geeft, t. w. die

van eene beweging , welke haren aanvang neemt uit

het standpunt, waarop men zich bevindt; verg. foor-

uii , rechtuit, dwarsuil , ter zijde uit. Door het ver-

zwijgen der beheersching is het voorz. uit in een bijw.

veranderd. .-le//fer*dient tot nadere bepaling, en geeft

te kennen , dat de beweging , uit het gegeven stand-

punt uitgaande, in de richting naar achteren ge-

tchiedt, in tegenstelling van Vooruil, waarbij zy zich

naar voren richt. De opvatting van achteruit , als.

bijw. van plaats, is bij uitbreiding uit die van rich-

ting ontstaan : de plaats , die men bereikt door zich

achteruit te bewegen , wordt dan door achteruit zelf

aangeduid. Het woord komt reeds bij plant., bij kil.

en in den Statenb. voor.

I) Als bijw. van richting. In de richting naar ach-

teren, achterwaarts, rugwaarts; t. w. zóó dat het

aangezicht van den persoon , of de voorzijde van het

voorwerp, gekeerd blijft in de richting, aan die der

beweging tegenovergesteld. Waar echter sprake is van

voorwerpen, die geene bepaalde voor- of achterzijde

hebben (als ballen enz.), wordt het woord ook in rui-

meren zin gebezigd ter aanduiding van de richting

,

tegenovergesteld aan die der beweging, welke juist te

voren heeft plaats gehad ; door welke veranderde rich-

ting het voorwerp nu op den afgelegden weg terug-

gaat. Daar de beweging in de richting van den rug

of de achterzijde niet de gewone en natuurlijke is,

brengt achteruit veelal de onderstelling mede, dat de

achterwaartsche richting niet als de gewenschte of be-

hoorlijke beschouwd wordt.
— Achteruit komt alleen voor in verband met

(eigenlijke of oneigenlijke) ww. van beweging, en wel

meestal zóó dat het met die ww. door samenstelling

eene eenheid uitmaakt.

1 ) In samenstelling. — De met achteruit samen-

gestelde ww. zijn gevormd

:

a) Met onz. ww., die eene voortgaande beweging te

kennen geven , als achteruitglijden , -kruipen , -rollen

,

-rukken, -schieten, -slingeren, -springen, -stappen,

-stuiven, -sukkelen, vliegen enz., die in den eigenlijken

zin gebezigd worden ; alsmede achteruitdeinzen , -gaan ,

-krabbelen, -loepen, -marcheeren, -raken, -rijden,

-treden, -varen, -wijken, -zeilen, die veelal over-

drachtelijk worden opgevat (zie bij de laatstgenoemde

woorden). || De houd werd bang en kroop achteruit.

De bal stuitte tegen den muur en rolde achteruit. Op
het zien vau het ondier sprong hij achteruit. Het
touw brak en de last schoot achteruit , de helling af. —
Daar de losse steenen ( op de steile helling ) . . . hem
deden vreezen, dat zijn getrouw lastdier achteruit zou

glijden of struikelen, loosjes, Lijnsl. 1, 340. Bi-

valva. . . rukt achteruit en zakt de moffenpijp weder,

knlppelh. 2, 241. En meteen achteruitstappende,

trapte hij den Majoor op den voet, K. Zev. 2, 8.

Dat de schuit plotseling los raakte en achteruitstoof,

beets, Cam. Obsc. .83.

Zijn moed ontzonk hem als een steen,

Hij slingerde achteruit.

TH. V. RIJ9W1JCK 1016.

Hiertoe behooren ook de ww.

:

— Achteruitschrikken, met schrik terugdeinzen , daar

schrikken oorspronkelijk een ww. vau beweging is,

dat zooveel als wijdbeens stappen beteekent. || Dat

Nieolette een half gesmoorden gil deed hooren en ach-

teruitschrikte, als had z\j het gevreesde doodshoofd

voor zich gezien, K. Zev. 2, 101.

— Achteruiteallen (zie ald.), van schepen gezegd,

d. i. zich achterwaarts uit de linie verwijderen; on-

geveer hetzelfde als achteruitwij ken, daar vallen in

zeemanstaai van den wind afwijken beteekent.

— Achteruitzitten (zie ald.), d. i. zóó in een rij-

tuig zitten , dat men onder 't rijden achteruitgaat

;

hetzelfde dus als achteruitrijden.

b) Met onz. ww., die eene beweging uitdrukken

van een wezen of voorwerp , dat zich niet van zijne

plaats beweegt, maar staande eene werking oefent;

waarbij dan achteruil te kennen geeft , dat die wer-

king in de richting naar achteren geschiedt, t. w.

:

ii) Van menschen of dieren, in de ww. achteruit

-

tchoppen, -slaan, -trappen, d. i. eea voet of poot
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achterwaarts bewegen; van welke drie woorden de

beide eerste ook overdrachtelijk worden opgevat (zie

ald.)- 11 Het paard trapte woedend achteruit.

p) Van werktuigen, en figuurlijk ook van andere

zaken, in het onz. ww. achteruitwerken (zie ald.),

d. i. eeue werking naar achteren oefenen.

c) Met onz. ww., die wel geene eigenlijke bewe-

giug te kennen geven, maar toch eene handeling,

die, in verbinding met achteruit, als het middel

wordt voorgesteld, waardoor men achterwaarts gaat,

t. w. in figuurlijken zin, op den weg van welvaart

of kennis. Hiertoe behooren achteruitboeren , achter-

uitteren en aehteruitleeren. Zie bij deze woorden.

d) Bij bedr. ww., die eene stnwende of trekkende

beweging te kennen geven , als achteruitdrijven

,

drukken, -duwen, -halen, -jagen, -rukken, -sleepen,

stuwen, -trekken, -Kerken ibedr.), enz., die in den

eigenlijken zin gelden ; alsmede achteruitschuiven en

-zetten , die ook overdrachtelijk worden opgevat ^ zie

ald.). || Mercurius dreef de runderen van Admetas

achteruit. Duw dien koffer wat achteruit. — De stag-

zeilen worden in de rigting van de stagen opgehescheu

en met de schooten achteruitgehaald, lanuolt -,

398. Zoo lang duurde dit voor- en achteruitjagen,

tot enz , v len.nep, Geich. 4, 122. Ik zal moeten

beproeven , of het opstel mij vooruitsleept of achteruit . . .

Zoo ik bemerk, dat ik achteruitgetrokken word, dan

zal ik enz., geel, Ond. en P/iant. VI.

— Hiertoe behoort ook het ww. achteruithouden,

t. w. ecu voorwerp, dat men in de hand heeft, ach-

terwaarts keeren en houden, zoodat het zich achteruil

beweegt, terwijl men er mede voortloopt.

Hij ging voorop en hield het lichtje

Slfetls achteruit.

Zoodat zij hem op 't scheemren volgden

Der heldre ruit.

TH. v. EIJSWUCK 303 a.

— Aum. Als bijw. van richting treedt achteruit

alleen met tcerktcoorden in samenstelling. De beide

woorden achteruitgang en achteruitvaart zijn geene

samenstellingen met de znw. gang en vaart, maar
afleidingen van de samengestelde ww. achteruitgaan

en achteruitvaren.

2) Buiten samenstelling. — Als zoodanig komt
achteruil voor in vier gevallen :

a) Wanneer het begrip van beweging niet door

een enkel ww., maar door eene omschrijving is uit-

gedrukt, als b. v. een pas maken, een stap doen,

een sprong nemen enz. || Hij maakte een pas achter-

uit. Verschrikt deed hij twee stappen achteruit.

b) In de gemeenzame uitdrukking Achteruit zijn,

ten achteren zijn , niet genoeg gevorderd zijn , b. v.

in zijn werk uf in 't voldoen aan zijne verplichtin-

gen , het gevolg van Achteruitraken (zie ald.), en

dus eigenlijk de verkorting van achteruitgeraakt zijn.

|| Ik beu zoo achteruit met mijn werk, dat ik het

niet meer weet in te halen.

c) Wanneer achteruit geheel alleen staat, als bevel

om achterwaarts te treden, in welk geval men het

mr. van beweging (ga! treed.' wijk! enz.) in de

gedachte aanvult. || Achteruit' terug! Kijk!

d) Wanneer achteruil als bepaling wordt toegevoegd

aan een abstract znw., dat eene beweging uitdrukt (als

pas, schrede, stap, schop, trap), waarbij dus van

zelf aan eene werking gedacht wordt. || Een pas,

eene schrede achteruit. Dat is alweder een stap ach-

teruit. Een schop, een trap achteruit.

— Aanm. In de uitdrukking: „hij slaat... be-

geerlijke blikken achteruit' | knlppelh. 1, 21), is

bet woord niet juist gebezigd. Aan achteruitslaan

valt hier niet te denken: bij blikken behoort alleen

het enkele slaan. Achteruit staat dus op zich zelf.

buiten samenstelling. Maar het woord past niet bij

het denkbeeld van kijken. Een blik der oogen is nooit

achteruit gericht. Zelfs wanneer men het hoofd om-
draait, om achterwaarts of naar achteren te zien,

richt zich toch de blik naar hetgeen vóór de oogen

ligt. De achterzijde , naar welke de oogen gekeerd zijn

,

is dan voor het gezicht de voorzijde geworden.

"•Vil. Zie ACHTERWAARTS.
1 1 Al- uij\v. van plaats. Als zoodanig dient ach-

teruit ter aanduiding van de plaats, waar men komt
door zich achteruit te bewegen. Het is echter alleen

in gebruik als scheepsterm, in de bepaalde opvatting

van: Op of iu het achterschip, achter den grooten

mast ; ter plaatse waar men komt door van voren naar

achteren té gaan. In deze beteekenis vormt achteruit

met het bijstaande ww. geene samenstelling, maar blijft op

zich zelf staan , omdat het den zin van het ww. in geenerlei

opzicht wijzigt, maar het alleen als plaatsbepaling ver-

gezelt: Terg. bonen komen, beneden komen enz. || Gij

moet achteruit komen , inde kajuit , bij den kapitein.

— Zegsw. (op een oorlogsschip). Hij Koont achter-

uit , heeft zijn verblijf in het achterschip , behoort tot

het Hat-major. — Een jongen van achteruit, een

jonge bediende van de officieren.

Aanm. In twee gevallen vormeu Achter en Uit

geene samenstelling, en worden zij dus niet aaneen

geschreven , t. w.

:

a) Wanneer uit eene beheersching bij zich heeft en

dus voorzetsel blijft, als: Achter uit het huis, achter

uit de kast; en derhalve ook bij de bijw. er, hier,

daar, ergens enz., waar uit de waarde van een voorz.

behoudt: Hij kwam er achter uit, b. v. uit het huis;

kom hier achter uit, kom aan den achterkant uit

deze ruimte, verschillend van kom hier achteruit,

kom hier bij mij in de scheepskajuit.

b) Wanneer uit een deel is van een samengesteld

ww., als van uitdoen, uitkloppen enz. Zoo b. v. Doe
het licht achter uit, blusch het licht in de keuken;

klop het karpet achter uit, enz. Verkeerdelijk staat bij

FüKKt (l'erz. W. 12, 113 j : „dan zal ik je zoo ach-

teruit Uiten-, dat is dan ook je naaste weg," in plaats

van achter uitlaten. Door dezelfde . i rmcl-

den sommige woordenboekeneen ww. achleruitwerpen

,

ter vertaling van den Franschen scheepsterm croupia-

der, het anker van het achterschip laten vallen. Het

woord is niet (het anker) achteruiticerpen , maar achter

uitwerpen. Omgekeerd, maar even onjuist, bij bild.

(18, 209): .zulk achter uitgaan" (zoo de achterdeur

uit te gaan
! ) , iu plaats van achteruitgaan.

karnen-.». Iu de bovenvermelde gevallen (I, 1),

waar achteruit, als bijw. van richting, met een WW.
van beweging verbonden wordt, vormt het altijd met

dat ww. eeue eigenlijke samenstelling , daar men bij

achteruit in 't geheel niet meer denkt aan het object

,

van waar de beweging uitgaat , maar het woord uit-

sluitend opvat als de aanduiding eener bepaalde rich-

ting, waardoor de beteekenis van bet WW. gewijzigd

wordt. Achteruitgaan, achteruitdrijven enz. drukken

eeue bijzondere soort van gaan of drijven uit, en vor-

men evenzeer eene eenheid als voortgaan , voortdrij-

ven, teruggaan, terugdrijven en dergelijke. — Voor

zooverre deze samenstellingen in geen anderen zin

gelden, dan die uit de verbinding der beide deelen

van zelf voortvloeit, behoeven zij geene afzonderlijke

verklaring; zij zijn in zich zelve volkomen duidelijk,

en haar aantal laat zich naar goedvinden vermeerde-

ren. Doch vele der met achteruit samengestelde woor-

den vereischen eene opzettelijke behandeling, t. w. de-

zulke die — betzij altijd of somtijds — eene overdrach-

telijke beteekenis hebben, omdat öf achteruit, b! het

grondwerkwoord, of de vereeniging van beide, figuur-

lijk wordt opgevat. Zie de volgende artikels.



723 ACHT. ACHT. 724

ACHTERUIT, znw. onz., mv. -uiten; verkl.

-uitje, mv. -jes. De als znw. gebezigde koppeling van

de bijw. Achter en Vit ; doch verschillende van die

in het bijw. achteruit, in welk laatste uit eene rich-

ting te kennen geeft, terwijl het hier in den meest

gewonen zin genomen is, en eene beweging van bin-

nen naar buiten onderstelt. In 't algemeen beteekent

achteruit, als znw., in de gemeenzame spreektaal,

eene gelegenheid om achter uit zijn huis te gaan;

welk begrip echter op twee verschillende wijzen wordt

opgevat.

1 ) Een afgesloten open plaats of tuintje achter een

huis , waardoor men gelegenheid heeft om naar buiten

in de open lucht te komen. || Het is een huis om in

te vermuffen , er is in 't geheel geen achteruit. —
Eene. bevallige groeping van de achteruiten en stijgers

(l. steigers) van de huizen, die aan die sloot uitkwa-

men, fokke, B. R. 2, 278. Het is altijd een groot

gemak , zoo een achteruitje aan het water te hebben

voor het spoelen van de luijers, 2, 216.

2) Eene achterdeur, eigenlijk of figuurlijk.

a) Eigenlijk. Eene achterdeur of -poort, waardoor

men gelegenheid heeft om op straat te komen.
|| Het

huis heeft een achteruit in de Schoolsteeg.

dat 'et niet in huys en sluyt

,

Omdat 'er is een achter-uyt

;

Want zijn de boden niet te pluys,

Een achterdeur verraet het huys.

CATS 1 , 833.

li) Figuurlijk, in gelijke opvatting als achterdeur (2).

Eene uitvlucht, een middel om zich uit eene on-

gelegenheid te redden ; hetzij om zich aan het houden

eener belofte te onttrekken, hetzij om eene dwaling,

die later blijken mocht, te ontschuldigen. || Hij is

niet best te vertrouwen; hij heeft altoos ten achteruit.

Zij is slim genoeg, en zal wel zorgen dat zij een

achteruitje heeft.

ACHTERUITBOEREN, onz. zw. ww.,

met zijn en heiben, naar gelang het als eene ver-

andering van toestand, of als eene werking wordt op-

gevat: hoerde achteruit, is en heeft achteruitgeboerd.

Uit het bijw. Achteruit en Boeren, d. i. het boeren-

bedrijf uitoefenen. Gemeenzame uitdrukking, in Hol-

land weinig bekend, maar in de meeste overige ge-

westen algemeen in gebruik; gelijkstaande met boerende

achteruitgaan (verg. Achteruit, 1,1, c), en daarom

ook met het hulpw. zijn.

1 ) Eigenlijk. Als boer slechte zaken doen , en daar-

door in stoffelijke welvaart achteruitgaan. || De pachter

kan het op dat erf niet uithouden ; hij zit op tê zware

lasten , en boert jaar op jaar achteruit.

2) Bij uitbreiding, in 't algemeen. Achteruitgaan

in stoffelijke welvaart, in zijne zaken ten achteren

raken. || Wie de tering niet naar de nering zet,

loopt groot gevaar van achteruit te boeren.

— Ofschoon een onz. ww., kan het woord toch

een 4 den nv. bij zich hebben, uitdrukkende het bedrag

van hetgeen men ten achteren geraakt is , of eene be-

paling van tijd enz. Daarbij behoudt het echter zoo-

wel 't hulpw. zijn als hebben. || Hij is in 't laatste

jaar wel duizend gulden achteruitgeboerd. Zij hebben

al een jaar of drie achteruitgeboerd.

Aaiim. Het is eene miskenning van dezen 4den nv.

bij een onz. ww., die het begrip van maat of bedrag

uitdrukt , wanneer men achteruitboeren als bedr. ww.
bezigt en in den lijdenden vorm overbrengt, als b. v.

in de volgende verzen:

Dit's beeter bruid-schat, Neef! dan duizend pond.

Die zyn zoo ras verspild, door agteloosheid
,

Of agteruit-geboerd, door slegt beleid!

W. E. DB PERPONCHEB, Ged. 1, 70.

De 4de nv. drukt bij onz. ww. niet het object

,

maar eene bepaling uit. Men kan dus wel zeggen:

die is men zoo spoedig achteruitgeboerd, maarniet

die zijn — ; evenals men zeggen kan: hij is tien

schreden — , maar niet tien schreden zijn achter-

uit'geloopen.

ACHTERUITDEINZEN, onz. zw. ww.,

met zijn : deinsde achteruit , is achteruitgedeinsd. Uit

het bijw. Achteruit en Deinzen. Zich plotseling ach-

teruitbewegen , t. w. van schrik, vrees of afkeer. ||
Op

het gezicht van het ondier deinsde hij twee stappen

achteruit.

't Brengt een hart tot gruwzaam veinzen

;

't Dwingt het, achteruit te deinzen,

Als zijn hart u liefde biedt.

BlLD. 13, 38.

Aanm. Daar deinzen thans op zich zelf reeds

achteruitgaan beteekent, schijnt het woord nu, even-

als achterwaarts deinzen en terugdeinzen, eene tau-

tologische uitdrukking, die zich echter voldoende zou

laten rechtvaardigen door de opmerking, dat deinzen

alleenstaande in het dagelijksch leven niet meer in ge-

bruik is en niet meer duidelijk verstaan wordt; zoo-

dat men onwillekeurig behoefte gevoelde om het be-

grip des woords, door de toevoeging eener versterking

,

te verlevendigen. Doch, wel beschouwd, is achteruit-

deinzen in den grond geene tautologie , daar deinzen

(onl. thinsan) oorspronkelijk niets anders dan bewegen

beteekende, en reeds het oud-Nederl. de samenstelling

aftrithinsan kende (Ps. 70, 13, en Gloss. Ps. 37, 21).

Verg. bij Deinzen.

ACHTERUITGAAN, onz. onreg. st. ww.

der 7ds kl., met zijn: gaat achteruit ,
ging achteruit

,

is achteruitgegaan. Uit het bijw. Achteruit en Gaan.

Verg. Achteruitloopen en Achteruitmarcheeren.

1) Eigenlijk. Van menschen, dieren en levenlooze

voorwerpen. Achterwaarts gaan, teruggaan; t. w. met

den rug of de achterzijde gekeerd naar het punt,

waarheen de beweging zich uitstrekt. || Ga wat ach-

teruit. Hij ging twee passen achteruit. Het schip kon

niet tegen den stroom op , en ging achteruit. — Om
te zorgen , dat niet . . . het groote doel . . .

achteruit

,

ja verloren ging (zich al verder verwijderde en daar-

door moeilijker te treffen werd), v. d. palm, Ge-

denkschr. 47. De toon. . . was zoo koel, ... dat de

arme knaap er geheel van versteld stond , en niet wist

of hij voor- dan achteruit zou gaan, K. Zev. 2, 288.

Zulk achteruitgaan heet met glorie voorwaarts streven.

BILD. 13, 209.

'k Ben die God , die eens uw Vaadren enz ,

Die voor (wederom!) een Willem, 't zij hy neerlag of verwon,

Stilstaan deed en achteruitgaan Frankrijks koninklijke Zon.

DA COSTA 3, 9.

2) Figuurlijk. — a) Met een persoon als onder-

werp. In ongunstiger toestand komen ; als 't ware zich

bewegen in achterwaartsche richting , hoewel het stre-

ven voorwaarts is, en terwijl het oog steeds op den

beteren toestand gevestigd blijft, als op het doel dat

men weder wenscht te bereiken.

«) Ten opzichte van uiterlijke omstandigheden, als

geldelijk vermogen, rang of aanzien, enz. ||
Hij gaat

in zijne zaken achteruit , vermindert in welvaart. Zijne

kleeding bewijst, dat hij in den laatsten tijd hard

achteruit is gegaan. Hoe komt het, dat gij in uwe

klasse zoo achteruitgaat (op een lageren rang komt)?

— Wij stonden al in 't krijt, want met de veeziekte wa-

ren we zoo ijsselijk achteruitgegaan, kneppelh. 2, 275.

ft) Ten opzichte der gezondheid. || De zieke gaat

hard achteruit , wordt minder, zwakker.— De schok . .
.

,

welken L. ontvangen had, veroorzaakte... dat de

koorts hem . . . heviger . . . aantastte , en de Docto r

hem... merkelijk vond achteruitgegaan, loosjes,

Lijnsl. 4, 434. Gij zult eerder weduwe zijn dan moe-
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der. Ik g» hard achteruit, Ange'liqiie, pierson,

Mériv. 2, 36.

y) Ten opzichte van geestelijke vermogens, zede-

lijke hoedanigheden, maatschappelijke ontwikkeling,

enz. || Hij gaat achteruit in verstand. Die knaap gaat

in het leeren achteruit. — Dat hij , nat zijn karakter

betreft, gedurig meer achteruit is gegaan, pierson,

Mériv. 2, 114 Ik ben er eer op verbeterd, dan

achteruitgegaan, 3, 66. Ziet gij niet dat gij het zóó

mooi gemaakt hebt , dat gij met uw vooruitgang ach-

teruitgaat, en een zeilend schip met een draad terug-

trekt? oeel, Ond. en Phant. XX.
b) Met eene zaak als onderwerp. In slechter toe-

stand komen ; in welstand , bloei , hoedanigheid , kracht

of hoeveelheid afnemen, verminderen. || Zijne zaken

gaan achteruit , zijne mi'Idelen van bestaan of zijne

bezittingen verminderen. Zijne gezondheid (zijn ge-

zicht, gehoor enz.) gaat achteruit, wordt minder

goed, neemt af. Die stad gaat hard achteruit, ver-

mindert in bloei. Zijne verstandelijke vermogens zijn

in 't laatste jaar merkbaar achteruitgegaan. Hei getal

leden van dit genootschap gaat sterk achteruit. — De
natuurlijke neiginc tot vrolijkheid gaat al meer en

meer achteruit, Wildsch. 2, 92. Wat verscheelt het

ons? zullen de zaken daarom achteruitgaan ? v. len-

nep, Rom. 10, 185. Dat, naarmate de werktuigen .. .

verbeterd zijn geworden , de kunst al meer en meer is

achteruitgegaan, K. Zev. 2, 103. In Europa gaat de kalli-

graphie deerlijk achteruit , geel , Ond. en Phant. 62.

3) Als onpersoonlijk ww. gebezigd. In al de on-

der 2) opgenoemde figuurlijke beteekenissen neemt

achteruitgaan ook den vorm van een onecht onper-

soonlijk ww. aan, waarbij het eigenlijke onderwerp

vermeld wordt in eene bepaling , met het voorz. met

beginnende. || Het gaat met hem achteruit. Het gaat

hard achteruit met zijne zaken , met zijne gezondheid

,

met zijne vermogens enz. Het gaat met de kunst

achteruit. Het is met den zieke sedert gisteren erg

achteruitgeeaan.

Afl. Achteruitgang.

ACHTERUITGANG, znw. m., het mv.
gangen niet in gebruik. Van Achteruitgaan , naar

het voorbeeld van het enkele gang, als stam van

gaan. De werking van achteruitgaan , het achteruit-

gaan; doch bijna uitsluitend in de figuurlijke opvat-

tingen van het woord (2).

1 ) In de eigenlijke opvatting van het werkelijk

achterwaarts gaan, is achteruitgang nagenoeg niet in

gebruik. Van menschen en dieren wordt het nooit ge-

zegd ; alleen soms van levenlooze voorwerpen , met

name van vaar- en voertuigen. || De achteruitgang

van het schip was het gevolg vau den] sterken stroom.

De achteruitgang van een spoortrein.

2) Figuurlijk, de gewone opvatting. Het komen in

ongunstiger of slechter toestand; het verminderen of

afnemen in welvaart , aanzien , bloei ,
gezondheid

,

geestelijke vermogens , zedelijke hoedanigheden , kracht,

hoeveelheid, enz. || Zijn achternitgang {de verachie-

ring zijner zaken) is het gevolg van gewaagde on-

dernemingen. Een merkbare achternitgang zijner ver-

standelijke vermogens. De achteruitgang van iemands

zaken, van een genootschap, van eene kunst of we-

tenschap, enz. — Langzaam. . . , maar toch aanhou-

dend , was ... de achteruitgang en verzwakking I van

den zieke), staande den winter, loosjes , Buism.

4, 196. In hoeverre. . . zijne opvoeding. . . ook schold

kan hebben aan zijn ongeluk en aan zijn zedelijken

achteruitgang, pierson, Mériv. 2, 146.

— Inzonderheid , van staat of maatschappij gezegd

,

voor het afnemen der algemeene welvaart , beschaving,

ont vikkeling of zedelijkheid , als een gevolg van het

heersenen van ouderwetsche begrippen, in tegenstel-

ling van den Vooruitgang , als de vrucht eener nieuwere

denkwijze. || Of zij niet meenen, dat die verergering

en achternitgang der tijden geen plaats zou hebben

,

indien allen waren gelijk zij? v. n palm, Leerr. 9,
164. Het jonge Holland jammert, dat Amsterdam een

stad van stilstand , zoo niet . . van achteruitgang is

,

.
. Meriv. 1 , 15.

ACHTERUITGERAKEN, onz. zw. ww.,

met zijn: geraakte achteruit, is achteruitgeraakt.

Uit het bijw. Achteruit en Geraken, d. i. zonder

opzet ergens komen. Hetzelfde als het thans meer
gewone Achteruitraken (zie ald. ). || Ik stond eerst

vooraan, maar door het voortdringen der menigte ge-

raakte ik achteruit. — Wij zouden dikv.
j

loos blijven , en meer achter- dan vooruit-geraaken

,

Wildsch. 2, 217.

ACHTERUITKRABBELEN, onz. zw.

ww., met zijn: krabbelde achteruit, is achtcruitge-

krabbeld. Uit het bijw. Achteruit en Krabbelen , in

den zin van zich spartelend bewegen. Gemeenzame
uitdrukking. Eigenlijk: krabbelend achteruitgaan , spar-

telen en moeite doen om allengs terug te treden ; maar
altijd figuurlijk gebezigd voor: Zich tcruïtrekken , t . w.

in handelen of spreken
;
pogingen aanwenden om zich

aan eene gedane belofte te onttrekken, of eene gege-

ven verzekering terug te nemen. Verg. Achteruit-
TREnEN, 2). || Hij had mij allerlei beloften gedaan;

maar toen het op de vervulling aankwam , krabbelde

hij achteruit. — Gij krabbelt achteruit, gij trekt al

meer en meer terug, knkppelu. 1, 54.

— In denzelfden zin wordt ook Achteruitkrabben

gezegd , van krabben , dat in deze toepassing niet van
krabbelen verschilt. || Zoolang enz. . . . , was men be-

reid . .
.
; maar nauwelijks was het gevaar voorbij , of men

krabde weder achteruit , v. i.ennep, Gesch. 3, 146.

ACHTERUITKRABBEN. Zie 't voorg. art.

ACHTERUITLEEREN, onz. zw. ww.,

met zijn en hebben , naar gelang het als eene veran-

dering van toestand, of als eene werking wordt op-

gevat: leerde achteruit, is en heeft achteruitgeleerd.

Uit het bijw. Achteruit (zie ald. I, 1, c) en Leeren
als onz. ww. Oneigenlijke , gemeenzame uitdrukking.

Al kerende achteruitgaan in kennis of bekwaamheid

;

terwijl men heet te leeren , niet slechts van het on-

derricht geene vrucht trekken , maar ook vergeten wat

men reeds kende. || Voor een jaar wist ee dat alles

heel goed , en nu zijt ge het vergeten ! Ge leert ach-

teruit. Hij is in den laatsten tijd meer achteruitge-

lcerd dan gevorderd. Ge hebt achteruitgeleerd, in plaats

van aan te leeren.

%anm. Daar achieruitleeren , als oneigenlijke en

elliptische uitdrukking, met achteruitgaan (in kennis)

L'fj Iijk-taat en dus als ww. van beweging gedacht wordt

,

is het uit den aard der zaak een onz. ww., en kan

niet als bedrijvend worden opgevat. Onjuist is het dus

gebruikt bij loosjes, Buism. 3, 283: „Wat zal hij

nu aan land doen? Zijne kundigheden, die hij opge-

daan heeft, weder achieruitleeren , langs den weg lan-

terfanten , enz."

ACHTERUITLOOPEN, onz. s-t ww. der

10d' kl., met zijn-, liep achteruit, is achteruitgeloo-

pen. Uit het bijw. Achteruit en Loopen. Nagenoeg
hetzelfde als Achteruitgaan (zie ald.), doch in be-

perkter toepassing, en met die wijziging van betee-

kenis, die uit het onderscheid tusschen gaan en loo-

pen van zelf voortvloeit, t. w. dat bij het laatste aan

een snelleren gang gedacht wordt.

1 ) Eigenlijk. Van menschen , dieren en levenlooze

voorwerpen. Achterwaarts loopen, terugloopen; t. w.

in de richting , waarheen de rng of de achterzijde ge-

keerd is. || Op dat gezicht werd hij bang en liep

|
achteruit. Het paard schrikte en liep achteruit. Door den
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sterken stroom liep het schip achteruit. Het kanon was

bij het schot eene el achteruitgeloopen.

2) Figuurlijk. — a) Met een persoon als onder-

werp. In ongunstiger toestand komen. In dezen zin

echter (althans van personen) niet anders dan schert-

send gebezigd , waar men achteruiig aan te zwak

vindt, en wel — iu minder ruime toepassing dan dit

laatste — uitsluitend ten opzichte van iemands stoffelijke

welvaart. || Hij loopt in zijne zaken hard achteruit.

— Ook wel met het spottende bijvoegsel: zoo hard

als een paard trekken kan, waardoor de figuurlijke

opvatting weder tot de eigenlijke teruggebracht wordt,

ofschoon de geheele zegswijze in figuurlijken zin blijft

gelden. || Terwijl een schraal, mager mannetje, die

dezelfde affaire doet, zoo hard achteruitloopt als een

paard trekken kan, fokke, B. B. 2, 195. —'(Verg.

ook de aanh. bij 2, o) en 3).

b) Met eene zaak als onderwerp. In slechter toe-

stand komen , verminderen , afnemen ; vroeger ook van

zedelijke en andere hoedanigheden gezegd, doch thans

alleen in betrekking tot het verminderen van iemands

voorspoed of stoffelijke welvaart. || Ik laat het nu

eens daar, hoe dit zo agteruitloopt met de kindereu

{hoe dit, t. w. hunne aanvallïgheïd en liefheid, al-

lengs zoo vermindert), Blank. 1, 134. De dingen

(de zaken der kruisvaarders) liepen schrikkelijk ach-

teruit, fokke, B. E. 3, 145. Toen de Koning...

zelf mondig werd . . . , begonnen de zaken van D'Ancre

langzamerhand zoo hard achteruit te loopen, als ze

vooruitgegaan waren, 4, 82. Gedurende deze zijne

vermakelijkheden en pretjes, liepen zijne ernstige za-

ken al hand over hand achteruit , fokke , Verz. W.

4, 226. Hij geraakt daardoor in schulden...; alles

loopt zoo hard achteruit als een paard trekken kan

;

en , eindelijk , is armoede al weder het eind en slot

,

fokke, Be Vrouw, 2, 77.

3) Als onecht onpersoonlijk ww. gebezigd, in de

figuurlijke opvatting (2, a en b), waarbij het eigen-

lijke onderwerp vermeld wordt in eene bepaling, met

het voorz. met beginnende. || De man was in verval,

en dan loopt het met alles zoo hard achteruit als

een paard trekken kan, fokke, Verz. W. 4, 227.

E. had mij net bij tijds gewaarschuwd, dat het met
de zaken van den Ritmeester hard achteruitliep, v.

lennep, Hom. 7, 55.

ACHTEEUITMAKCHEEREN (uitspr.,

naar Fransche wijze: •?narsjeeren), onz. zw. ww.,

met zijn: marcheerde achteruit, is achteruitgemar-

cheerd. Uit het bijw. Achteruit en Marcheeren, het

fr. marcher. Kwansuis deftige, en daardoor schert-

sende, gemeenzame uitdrukking iu gelijken zin als de

figuurlijke opvattingen van Achteruitgaan (2, a, a,

en b) en Achteruitloopen (2, a en b). || Dewijl hij

wel bewust was, dat zijne grootste stappen hier reeds

gedaan waren , en dat hij nu al langzamerhand zou

beginnen achteruit te marscheren {zijn gezag en aan-

zien te verliezen), fokke, Verz. )V. 4, 105.

ACHTERUITRAKEN, onz. zw. ww., met
zijn : raakte achteruit , is achteruitgeraakt . Uit het

bijw. Achteruit en Baken, den meer alledaagschen

vorm voor geraken , d. i. zouder opzet ergens komen

;

hetzelfde dus als Achteruitgeraken (zie ald.).

1) Eigenlijk. Zonder opzet, en meestal zijns on-

danks, van eene vooraan gelegene plaats op eene meer
achterwaarts gelegene komen. || Door het gedrang

raakte ik weldra achteruit. Hij kon den troep niet bij-

houden , en was al spoedig een heel eind achteruitgeraakt.

2 ) Figuurlijk. Buiten zijn toedoen in den toestand ko-

men van ten achteren te zijn, in ongunstiger omstandig-

heden komen ; allengs achteruitgaan (zie ald. 2), inzon-

derheid in rang, aanzien, stoffelijke welvaart of voor-

spoed. || Ik ben met mijn werk erg achteruitgeraakt. Hij

stond eerst met zijne tijdgenooten gelijk , doch bij gebrek

aan een kruiwagen raakte hij al meer en meer achteruit.

Door herhaalde verliezen is hij deerlijk achteruitgeraakt.

— Met het verval van den tijd en met den Engelschen

oorlog, raakten de lui langzamerhand zoo wat achter-

uit, fokke, Verz. W. 3, 151. Raakt zulk een paar

achteruit , dan maken zij elkander , door zuchten

,

klagen enz. . zoo moedeloos , dat ze eindelijk tot

den bedelzak vervallen, fokke, Be Vrouw, 2, 88.

Bij dergelijke ondernemingen raakt men achteruit
,

zoodra men ophoudt voorwaarts te gaan, v. lennep,
Gesch. 4, G4.

ACHTERUITRIJDEN, onz. st. ww. der

5d8 kl, met zijn en hebben: reed achteruit, reden

Tchteruit, is en heeft achteruitgereden. Uit het bijw.

Achteruit en Rijden.

1) Hulpw. zijn of hebben, naar gelang men het

rijden als eene verandering van plaats, of als eene han-

deling opvat. Van voertuigen, die niet door trekdie-

ren, maar door werktuigkracht in beweging gebracht

worden ; bij uitbreiding ook van de personen , die zich

daarin bevinden. Rijden in achterwaartsche richting.

|| De trein reed een eind achteruit, om op het andere

spoor te komen. Toen wij een eind achteruitgereden

waren. Wij hebben al een heelen tijd achteruitgereden.

2) Hulpw. hebben. Van personen. In een rij- of

voertuig rijden, terwijl men met den rug naar de

voorzijde gezeten is. Verg. Achteruitzitten.
|

Zij kan

niet tegen het achteruitrijden. Ik heb den heelen rit

door achteruitgereden. — Zy rijden achteruit, zijn zeer

familiaar met de conducteurs, enz., beets, Cam.
Obsc. 91.

ACHTERUITSCHOPPEN, onz. zw. ww.,

met hebben: schopte achteruit, heeft achteruifge-

schopt. Uit het bijw. Achteruit en Schoppen.

1 ) Eigenlijk. Meest van mcnschen , minder van die-

ren, van welke men liever achteruitslaan bezigt. Met
een voet achterwaarts schoppen, om een mensch of

dier te treffen. || Hij verweerde zich met alle kracht

tegen de aanvallers, die hem omringden , sloeg rondom

zich en schopte achteruit.

2) Figuurlijk. Uitsluitend van menschen , doch thans

weinig meer in gebruik. Op hevige wijze zijn onwil

over iets te kennen geven en er zich tegen verzetten

;

zich wederstrevig of wederspannig betoonen , heftig

tegenstribbelen. Verg. Achteruitslaan , 2). || Ik heb. . .,

toen ik uw' brief doorlas, een weinig achteruitgeschopt;

en ik was vrij geraakt, Wildsch. 3, 11. Zulke wet-

ten , daartegen gij het meest achteruitschopt , 1 , 21

.

ACHTERUITSCHUIVEN, bedr. st. ww.
der 6de kl., met hebben: schoof achteruit , schoven

achteruit, heeft achteruitgeschoven. Uit het bijw.

Achteruit en Schuiven.

1 ) Eigenlijk. Een voorwerp , aan welks voorzijde men
zich bevindt, in de richting van de achterzijde voor

zich uit schuiven. || Schuif die kist wat achteruit.

2) Overdrachtelijk, thans weinig meer in gebruik.

Eene handeling, die men te gemoet ziet, en dus als

van voren beschouwt, tot lateren tijd verschuiven,

uitstellen. || Hij zag tegen dat werk op, en schoof

het telkens achteruit.

— Bij uitbreiding ook: Iets in de gedachte ver-

schuiven of uitstellen ; onderstellen , dat iets op een

ver verwijderd tijdstip zal voorvallen. || Indien onkunde,

onverschilligheid en gewetenloosheid, niet. . . deeze ge-

volgen achteruitschooven tot aan de intrede der toe-

komende wereld, Wildsch. 6, 9.

ACHTERUITSLAAN, onz. onreg. st. ww.

der 4de kl., met hebben: slaat achteruit, sloeg ach-

teruit, heeft achteruitgeslagen. Uit het bijw. Achter-

uit en Slaan.

1) Eigenlijk. Van dieren, inzonderheid van rij- en
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trekdiereu, als paarden, ezels euz. Met een achter-

poot of met beide achterpooteu achterwaarts trappen ,

om een maoaeh of dier te raken of van zich af te

wereu. || Het paard sloeg woedend achteruit.

liat potipae-rt maeekt irei knecht van beer,

En Reinout kan ht-t .ehaers berijden.

Hal slael dan voor- dan achteruit.

VONDIL 4 , 23.

2) Figuurlijk. Van menschen. Zich onwillig en «t-

derstnvig uf weler-pannig bctoouen, heftig

stribbelen. Ver,;. Achteruitschoppen , 2), lat. recalci-

trare , fr. recaïcitrer , en de bijbelsche uitJrukking de

verzenen tegen den prikkel slaan. || Zy slaat agteruit

,

als men haar eens uarydt, Blank. 2, 880. 9
slaet gylicdeu achteruit tegen mijn slacht-offer

P

8, 89. AU nu Jcschuruu vet wert, 900 sloegh hy

acbtcruyt. . . enJe hy liet fiodt varen, Deut. '62, 15

Vuig. recalcttravit), bij ua Costa (2, 203) aldus

nagevolgd:
't nudankbre Jeschurun werd vel,

't Sloeg achteruit en rebi

ACHTERUITTEREN, onz. zw. »»., met
zijn eu hebben, naar gelang liet al- eeue verandering

van toestand , of als eeue irerking wordt opgevat

:

teerde achteruit , is en heeft achteruitgeteerd. Uit

het bijw. Achteruit (zie ald. 1 , 1 , c) en Teren , d. i.

TnleUUgeD maken. Duur het maken van verteringen,

die de inkomsten te boven gaan, allengs zijn vermo-

gen verminJcreu of zich in schulden steken ; eigenlijk

1 als terende achteruitgaan of achteruitraken

,

eu daarom ook met het hulpw. zijn. || Hij is in de

laatste jaren vrij wat achteruitgeteerd. Zij hebben al

jaren bug achteruitgeteerd. — S. „ Ik kan niet be-

grijpen , boe het toch komt dat ge dagelijks al rijker

en rijker wurdt."... A. „Eu ik kan volstrekt niet

bevatten, hoe het komt dat gij dagelijks achteruit-

te . rt ," fokke, Ven. II'. 7, 201.

— Ook nut eeu ld'" nv\, als bepaling van maat,

ter uitdrukking van het bedrag, dat men ten achte-

ren raakt. Verg. bij Achterlitboeres. || Hij was

i paar jaren vierduizend gulden achteruitgeteerd.

ACHTERUITTREDEN, onz. st. ww. der

3d« kl., met lijn: trad achteruit , traden achteruit, is

achteruitgetreden. Dit het bijw. Achteruit en Treden.

1 ) Eigenlijk. Een of meer stappen achterwaarts

doen, zouder zich om te koeren. || Op dat gezicht

trad hij verschrikt achteruit. — Reeds strekte hij de

hand uit om het op te vatten , toen T. niet een don-

derende stem uitriep: „terug!" Terstond trad de jon-

geling verlegen achteruit , v. lennep , Hom. 5 , 89.

8) Figuurlijk. Zich terugtrekken in handelen of

w. om zich te onttrekken aan eene gedane

belofte , of eeue gegeven verzekering terug te nemen

;

ongeveer hetzelfde als Terugtreden. Verg. ook Achter-

uitkrabbelen , en zie de Syn. bij Acuterwaabts (aan

't -lot). || Nu het op de vervulling uwer beloften aan-

komt, treedt l'ij achteruit. Eerst beweerde hij het stellig

te v, -ten ; maar toen ik op nadere verklaring aandrong

,

trad hij allengs achteruit.

ACHTERUITVAART, nw. vr., zender

mv., aU benamiug eener voortdurende werkiug. Van
Achteruitvaren (2d * art.), evenal- het enkele vaart

van varen. Achteruitcaren , iu den ouden oorspron-

k- lijken zin van achterwaarts gaan, wordt hier op-

gevat in dez>-liJc üguurlijke beteekenis al» het heden-

ua.ig.che achteruitgaan , en achteruitvaart staat dus

ichteruitgang gelijk , inzonderheid gezegd van

een D - rergeriug, toenemende verzwakking.

Doch het woord is thans niet meer in gebruik , dan

alleen hier en daar iu gewestelijke spraak. || Lang-

zaam... was... de achteruitgang en verzwakking,

staande den winter. Zeer veel hragt tot deze traagheid

der achteruitvaart vau W. toe de groote zorgvuldig-

heid, waarmede hem H. koesterde eu pleegde, loos-

jes, Buism. i, 196.

— Over achteruitvaart , iu andere opvatting, ver-

utulcrde benaming van hetgeen Üi-au* bankroet o( bank-

breuk heet, zie bij Acuteruitvarln i2
d«art., Afl.).

ACHTERUITVALLEN, om. rt. ww. der

7de kl , met wij*: viel achteruit , is achteruitgevaUen.

I it het bijw. Achteruit eu l'allen, als scheepsterm

,

d. i. van den wind afwijken; verg. Afvallen, ter

zijde af wegzeuen. Van Benepen, die met andere iu

linie geschaard liggen. AchteTuitwijkeu , zich achter-

waarts uit de linie verwijderen. || Ten gevolge der

gegeven bevelen, viel Je Argo achteruit, eu sloot het

schip vau Bentinck zich nader aan dat vau kinsber-

ien, waardeur de linie onverbroken bleef, V. LENHEP,
Gctch. 10, 95.

ACHTERUITVAREN, onz. st. ww. der

4 J ' kl., met rijn eu hebben: voer achteruil, is eu

heeft achteruitgevaren. Dit bet bijw. Achteruit eu

foren in de thans gewone beteekenis. Van een vaar-

tuig of de personen, die er zich in bevinden. Varen

in de richting waarheen de achtersteven en het roer

gekeerd zijn. || Het schip kan niet tegen den stroom

op , het vaart achteruit. De stoumbuut was verplicht

achteruit te varen. Iu weerwil van hun roeien eu tob-

ben zijn zij een heel eiud achteruitgevaren, bevinden

zich nu op eene plaats achter die , waar zij vroeger

waren. Wij hebben een poosje achteruitgevaren, op-

zettelijk eene achteruitgaande beweging aangenomen.

ACHTERUITVAREN, onz. st. ww. der

4de kl., met zijn: voer achteruit, is achteruitgevaren.

[derde, doch in de 17 d* eeuw zeer gewone uit-

drukkiug. L'it dezelfde bestanddeeleu als het vorige

woord , doch in verschillende opvatting vau beide , en

daarom als eeu ander woord te beschouwen ; te meer

,

daar het hedendaagsche achteruitvaren denkelijk eerst

gevormd werd , toen het vroegere reeds verouderd was.

In dit laatste staat varen in de oorspronkelijke alge-

ineeiie opvatting van gaan, zich verplaatsen, om 't

even op welke wijze: té voet, te paard, in een vaar-

of voertuig , enz. Achteruit gold nog slechts in den zin

van achterwaarts , zonder het bepaalde bijdenkbceld

,

hetwelk er thans aan verbonden is, dat de beweging in

de richting van den rug geschiedt. Achteruitvaren

stond dus gelijk met achterwaarts gaan, opgevat als

/teengaan, aftrekken, zich verwijderen; eigenlijk van

dengeue gezegd, die zich stilletjes wegpakt en terug-

keert, terwijl anderen voortgaan, die bij dus onge-

merkt verlaat. Verg. eng. to draw back, tr.se retirer.

V andaar verschillende toepassingen, t. w.:

1) In 't algemeen. — a) Zich verwijderen , ver-

trekken, weggaan; t. w. uit een gezelschap waar men
bij behoort, en waar men noode gemist wordt. || My
is leedt dit UE. achteruytvaeren , oft veel eer blijven

(uw weggaan, of liever uw wegblijven, uk niet

verschijnen in hel gezelschap waar wij op u gerekend

hadden), hooft, Br. 2, 397.

b i Zich verw ijderen , weggaan ; t. w. van iemand

wien men getrouw behoorde te blijven, du9 zooveel

als : Afvallig worden , afdruipen.

Aldus gemest

En zat , begon de loon in 't lest

Weerspannig!) achteruit te vaaren. ...

Verliet de Godtheit, die hem schiep.

Ontviel de Godtheit, die hem r

vohdil 9, 134.

De dichter vertaalt hier Deut. 32, 15. De Vuig.

heeft recatcttravit , de Statenb. sloeyh achteruyt (zie

Achteruitslaan , 2). Doch men wachte zich, ach-

teruitvaren daarom met achteruitslaan gelijk te stel-

len , waartoe wellicht de vergelijking met uitvaren
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(tegeu iemand) te eerder aanleiding kon geven. Von-
del geeft recalcitravit uiet letterlijk weder, maar

met het oog op het straks volgende dereliquit Deum
en recessit a Deo, bereidt hij daartoe den overgang

door achteruitvaren , heengaan, weggaan; en drukt

het denkbeeld van recalcilravit uit door de toevoeging

van weérspannigh. „ Hij werd weerspannig, viel af,

en verliet de Godheid."

2) In 't bijzonder. Van personen, wier zaken in

de war zijn. Zich heimelijk verwijderen, zich weg-

pakken (zonder zijne schulden te betalen); op de

hort gaan, met de noorderzon verhuizen; of wel, in

't algemeen: Bankroet gaan. || Die naa veel ramps,

geleeden by den koophandel, op 't punt stond om
achteruit te vaaren, hooft, iV. H. 812.

Wat vliedt ghy dit gewest? laat loopen hen, die gaaren

By ontijdt leggen toe op achteruit te vaaren

,

Wanneer de schuldenaars (sehukleischers) verliezen hun geduldt.

hooft, Mengelw. 718.

Hier sayn veel goeyen Hens in dese stadt

,

Die op goet vertrouwen haer goeyken laeten bewaeren
Aen andere, die, asse kick, daer achteruyt mee vaeren

(er mede doorgaan).
bbedero , Jerol. 2.

't Is wel waer, de Brabanders en zijn niet op syn Italiaens,

Maer sy varen wel afteruyt; ick houwer men geck me,....
deur te gaen en te betalen met betstroy.

46.

— Aanni. Plantijn vertaalt ach/erwtvaren door

„eschapper , ou s'en aller par derrière, ou jouer ban-

queroule;" KI liaan door „posttco discedere ,j. bancke-

roei'e spelen." De laatste verklaring (postico , door de

achterdeur) doet vermoeden, dat kil. het woord als

achter uitvaren heeft opgevat. Doch het onder 1 , a eu b)

vermelde toont duidelijk aan, dat het achteruit varen

is, en dit blijkt ook uit de aanh. van bredero,
Jerol. 2 , waar gedrukt staat : daer achter uyt mee
vaeren, hetgeen, volgens de opvatting van KIL., daer

achter mee uyt vaeren of daer mee achter uyt vaeren

had moeten wezen.

Afl. Achteruitvaarder , bankroetier, en achteruit-

vaart, bankroet, bankbreuk; eertijds gewone benamin-

gen. || Heeft oock verboden alle achteruit-vaerders ofte

banck-breeckers , dat is, die schuilen ofte weg-loopen

met onbetaelde schulden , eenighe vervremdinghe te doen

van hare goederen , DE groot, ïnl. 2, 5. Alle uitstellen
,

ghegheven aen achteruit-vaerders, zijn nietig, 3, 41.

—

„Achteruitvaart, banqueroute , faillite ," halma.
ACHTERUITWERK.EN, onz. en bedr.

zw. ww., met hebben: werkte achteruit, heeft ach-

ieruitgewerkt. Uit het bijw. Achteruit (I, 1, b
, ft

,

en I, 1, d) en Werken,

1) Onz. — 1) Eigenlijk, van werktuigen. Eene

werking naar achteren oefenen, t. w. zóó dat het

voorwerp, door het werktuig in beweging gebracht,

zich in achtcrwaartsche richting beweegt. || Het achter-

excentriek dient om de beweging der stoomschuif zoo

te regelen , dat de schepraderen of de schroef achteruit-

werken. De machine werkte achteruit, doch de boot

bleef onbeweeglijk vastzitten.

2) Figuurlijk, van wetten, verordeningen, vonnis-

sen enz., die beschouwd worden als met de voorzijde

naar de toekomst, met de achterzijde naar 't verledene

gekeerd. Zijne werking in achterwaartsche richting,

dus op het verledene, oefenen; van toepassing zijn op

gevallen , die vóór de uitvaardiging der wet hebben

plaats gehad , of van kracht zijn van een vroeger tyd-

stip af, dan dat waarop het vonnis is uitgesproken.

Hetzelfde als het meer gewone Terugwerken. || Het
vonnis , waarbij de scheiding van goederen is toegewe-

zen , heeft , wat deszelfs gevolgen betreft , eene achteruit-

werkende kracht, B. W. a. 244.

Geen wet bestaat naar 't recht, die achteruit kan werken.

BILD. 13, 1209.

II) Bedr. Iets, t. w. een zwaar voorwerp, met
krachtsinspanning zoodanig in beweging brengen, dat

het zich in achterwaartsche richting verplaatst. || Werk
dien balk wat achteruit. Die omgehouwen boom ver-

spert den weg; ziet dat ge hem wat achteruitwerkt.

ACHTERUITWIJKEN, onz. st. ww. der

5de kl., met zijn: week achteruit, toeken achteruit,

is achteruitgeweken. Uit Wijken en het bijw. Ach-
teruit, dienende om het begrip, dat in het ww. ligt

opgesloten, nader te bepalen en daardoor in den eigen-

lijken zin te doen opvatten, in tegenstelling van de

figuurlijke beteekenis, waarin wijken alleenstaande

veelal genomen wordt. Naar achteren wijken; een of

meer stappen achterwaarts doen, zonder zich om te

keeren; achteruittreden , t. w. voor iemand of iets,

uit vrees, ontzag of eerbied; uit den weg gaan. || De
hollende paarden renden ons vlak voorbij , maar wij

weken nog bijtijds achteruit. Toen de gewapende macht
aanrukte, week de oproerige menigte achteruit.— Ook in overdrachtelijke toepassing. || Ik deed

den eersten stap (om met haar in kennis te komen),
maar hij mislukte; ik deed er nog een, men week
achteruit (ontweek mij), Wildsch. 2, 151.

ACHTERUITZEILEN, onz. zw. ww., met
zijn: zeilde achteruit, is achteruitgezeild. Uit het

bijw. Achteruit en Zeilen.

1 ) Eigenlijk , van een schip. Eene teruggaande be-

weging aannemen, zonder om te wenden; t. w. wan-
neer het schip in het wenden den wind vlak van vo-

ren krijgt, zonder door te draaien; hetzelfde als Dein-
zen (zie ald. ).

2) Figuurlijk. Schertsende zeemansuitdrukking voor

achteruitgaan (zie ald., 2), t. w. in zijne zaken; ten

achteren raken, achteruitteren. || Door op znlk een

voet te leven, is hij in korten tijd vrij wat achteruit-

gezeild.

ACHTERUITZETTEN, bedr. zw. ww.,

met hebben: zette (mv. zetten, zetteden, zeit'en)

achteruit, heeft achteruitgezet. Uit het bijw. Achter-

uit en Zetten, in den zin van in zekere richting be-

wegen, doen gaan: verg. vooruitzetten, voortzetten

enz. Achteruitzetten is dus in den grond niets anders

dan doen achteruitgaan , en hieruit laten zich alle be-

teekenissen, eigenlijke zoowel als overdrachtelijke, ge-

regeld verklaren.

1 ) Eigenlijk. Met eene zaak als voorwerp.

a) In 't algemeen. Iets verplaatsen in de richting,

waarheen de achterzijde gekeerd is. || Laat die stoelen

wat achteruitzetten , dan komt er meer ruimte. Zet die

glazen wat achteruit, dau kunnen deze er nog vóór staan.

b) In 't bijzonder, van uurwerken. De wijzers ach-

terwaarts verplaatsen, en daardoor het uurwerk een

vroeger tijdstip doeu aanwijzen. || Mijn horloge loopt

voor, ik moet het iederen dag tien minuten achteruit-

zetten.— Terwijl S. en ik reeds een geruime poos. .

.

over den juisten tijd (hadden) gekibbeld, en het on-

eens waren geweest of de Muntklok voor- of achter-

uitgezet was, v. lennep, Hom. 3, 262.

2) Overdrachtelijk. — a) Met een persoon als voor-

werp. Iemand achteruit doen gaan , hem in ongunstiger

toestand brengen. Verg. Terugzetten.

«) Ten opzichte van uiterlijke omstandigheden, als

geldelijk vermogen, rang of aanzien, enz. || Die mis-

lukte speculatie heeft hem een heel eind achteruitgezet

(zijne zaken zeer verachterd). Als ge niet beter op-

past, zal de meester u achteruit moeten zetten (op een

logeren rang plaatsen). — Tegen allen toeleg om mij

te weeren , onder te houden , en steeds achteruit te

zetten (bij anderen te doen achterstaan), bild. Br.

1 , 226. Dat dit jeugdig talent gemakkelijk alle andere

talenten üi ons vaderland achteruitzet en overtreft,

beets, Cam. Obsc. 308.
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leu opzichte der gezondheid. || Die koorts heeft

onzen zieke erg achteruitgezet (zijn toestand verer-

gerd). — Aau het ziekbed van Maria, die. . . in be-

terschap toenam, en zelfs door den schok... minder

werd achteroitgexet, dan de geneesheer gevreesd had,

LOOSJEs, Lijnsl. 3, 2G6.

y ) ïeu opzichte van geestelijke vermogens , zede-

lijke huedauighedeu , enz. || De jongen wus goi

't heren, maar de dood van den onderwijzer heeft

hem merkelijk aeliteruitgezet. Hij was op weg om zich

te beteren , maar de kennismaking met X heeft hem
weder achteruitgezet.

b) Met eene zaak als voorwerp. Ze in slechter toe-

stand brengen, in welstand of bloei doen afnemen; in

minder ruime toepassing echter dan het onz. achter-

uitgaan. || De veeziekte had zijne nering zeer achter-

uitgezet. Een maatregel, die den handel ide nijverheid,

kunst, wetenschap enz.) meer achteriiitzettc dan be-

vorderde. — Deze . . . oproerige bedrijven , verre van

de zaak der Protestanten te bevorderen , zelteden die

meer achteruit dan al wat tot dien tijd geschied was,

V. lennep, Gesch. 4, 13. Stappen, (waardoor)...

de goede zaak meer achteruitgezet (tan worden) , dan

wij in staat zullen zijn mogelijk ooit te herstellen

,

1U, 118.

Afl. Achteruitzetting.

ACHTERUITZITTEN, onz. st. ww. der

3d * kl., met hebben: zat achteruit, zaten achteruit,

heeft achteruitgezeten. lit het bijw. Achteruit en

Zitten. In een rij- of voertuig zitten met den rug naar

de voorzijde, zuodat men onder 't rijden acAteruügasA

,

in achttrwaartsche richting voortgaat ; nagenoeg het-

zelfde als Achteruitrijden, 2). || Hebt gij er niet te-

gen om achteruit te zitten? Gij hebt al zoo lang ach -

teruitgezetcn , ga nu eens op de achterbank.

— Wanneer er andere bepalingen bijkomen, kun-

nen de beide deeleu van het woord van elkander ge-

scheiden en dus in niet samengestelden vorm gebezigd

worden. || E.... stak nogmaals de hand toe aan iV,

die achteruit in 't hoekje naast het portier zat, A.

Zev. 2, 322.

ACHTERVAK, znw. onz., mv. -vatken (in

de opvatting 1); verkl. -vakje, mv. -jet. Uit het

bijw. Achter en Vak.

1 ) In 't algemeen , als onderscheidende benaming

(zie Achter, III, II, 1, Aanm.). Achterste vak;

het meest achterwaaits geplaatste van twee of mier

gelijksoortige vakken.

2) In 't bijzonder, in de draadweverij (het weven

met metaaldraad). Het gedeelte van den ketting (de

schering), dat bij het weven met de schuif kam in

rust blijft, bestaande uit de achterste helften der me-
talen draden , die , in het midden omgebogen , over

de bovenrichel van het zeefmakersraam opgehangen

zijn. Aldus genoemd in tegenstelling van het Voorsak,

dat uit de voorste helften der draden bestaat, en bij

het weven beurtelings achter en voor het achtervak ge-

bracht wordt. Verg, hd. hinterfach.

ACHTERVEERTEL. Zie Acutervieke.n-
UEEL.

ACHTERVENSTER, znw. onz., mv. -ven-

ster», zelden -vensteren; verkl. -venstertje, mv. -tjes.

Uit het bijw. Achter en Venster. Een venster in den

achtergevel van een gebouw; meestal gezegd van ven-

sters, die niet op de straat of den openbaren weg,

maar op eene achter- of binnenplaats , of op een tuin

uitzien. Nagenoeg hetzelfde als Achterraam. || De

achtervensters hebben het uitzicht op den stadswal.

Door een achtervenatertje kan ik juist in uw tuin

zien. — De Spaansche kommandant. . . (had) slechts

den tijd gehad om uit een achtervenster te ontvluch-

ten, v. i.en.nep, Gesch. 4, 140.

ACHTERVEBTREK, znw. onz, mv. -ver-

trekken, verkl. -vertrekje, mv. -jes. Uit het bij».

Achter en Vertrek in den zin van kamer. Vertrek in

het achtergedeeltc van een huis; of wel elk vertrek,

dat niet voor op de straat of den openbaren weg uit-

ziet; in tegenstelling van een Voorvertrek , dat zich

voor aan de straat bevindt. Nagenoeg hetzelfde als

Achterkamer. || De achtervertrekken hebben het uit-

zicht op de rivier. Zij woont in een achtervertrekje,

dat alleen licht krijgt vau een klein binuenplaatsje. —
Het vrouwenbeeldtjen. . . was zachtjens aan naar het

achtervertrek verhuisd, beets , Cam. Obsc. 203.

ACHTERVIERENDEEL, znw. onz.,mv.
deelen ,

verkl. -deeltje, mv. -tjes. In de volksspraak

ook ACHTEKviEKTEL en -veertel, mv. -viertels en

-veertels; verkl. -viertdtje en -veerteltje , mv. -tjes

(verg. bij Vierendeel). Uit het bijw. Achter en
Vierendeel (Viertel, leerlet). Een der beide achterste

vicrendeeleu van een slachtbcest; een achterpoot vau

een os, eene koe, een kalf, schaap enz, met het

daaraan belendende gedeelte. Verg. Acuterbout.
ACHTERVIERTEL. Zie het voorg. art.

ACHTERVINKENNET, znw. onz., mv.
netten. Uit het bijw. Achter en Vintennet, sclieeps-

term, hetzelfde wat ook Boevennet heette (zie ald.),

meest overeenkomende met hetgeen thans Enternel ge-

noemd wordt (zie ald.). Enteruet achter den grooten
mast; net of traliewerk van geschoren touwen, over

het achterschip geplaatst, om het binnendringen te be-

letten van hen, die kwamen enteren of met andere
slechte voornemens aan boord slopen. Het woord is

thans met de zaak verouderd.

ACHTERVLAG,znw. vr., mv. -vlaggen. Uit

het bijw. Achter en Vlag. De vlag op het achterschip.

ACHTERVLOED, znw. m., het mv. niet

in gebruik. Uit Achter, als bijw. van tijd, en Vloed.

Het laatste gedeelte van den vloed , vau den tijd dat

het water rijst; in tegenstelling van Voorvloed, het

begin van den vloed. Ook Navloed geheeten, dat zelfs

meer gewoon is : men zegt veelal Achtereb en Navloed.

ACHTERVOEGEN , bedr. zw. ww., met
hebben: voegde achter, heeft achtergevoegd. Uit het

bijw. Achter en Voegen. Iets aau iets anders van
achteren toevueexn, t. w. aan het einde van iets, dat

als hoofdzaak beschouwd wordt; inzonderheid gezegd

van een aanhangsel aau het slot van een boek of ge-

schrift, of wel van lettergrepen of enkele letters aan
het einde van een woord.

Ofschoon achiervoegen bijna altijd vergezeld is van
een der bijw. er, daar , hier, ergens enz., ter aan-

wijzing van datgene, waaraan het object toegevoegd
wordt, is het woord toch, evenzeer als bijvoegen en

enkele andere dergelijke uitdrukkingen, als eene sa-

menstelling te beschouwen, te meer daar het verl.

deelw. ook op zich zelf staande in gebruik is. || Mijn
brief is af; hebt ge er nog iets achter te voegen?
I. i" geschiedenis van Nederland met achtergevoegde

tyiltafcls. Schuin en schuinsch beteekenen hetzelfde: de

achtergevoegde sch maakt geen verschil van opvatting.

Afl. Achtervoeging, achtervoegsel.

ACHTERVOEGING, znw. vr., het mv.
niet in gebruik. Van Achiervoegen. De daad van ach-

iervoegen, het achtervoegen. Alleen gebruikelijk in de

bijwoordelijke uitdrukking met achtervoeging van. || Hij

zal zijn verslag in 't licht geven met achtervoeging van

eenige nadere ophelderingen. Het woord vonk is afgeleid

van een stamwoord, dat goth. fón luidde en vuur
beteekeude, met achtervoeging van eene k.

ACHTERVOEGSEL, znw. onz., mv. -voeg-

sels-, verkl. -voegsellje , mv. -tjes. Van Achtervoegen

door aanhechting vau -sel in den zin van voorwerp

der werking.
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1) In 't algemeen. Iets dat gevoegd is achter iets

anders , hetwelk als de hoofdzaak wordt beschouwd

;

inzonderheid een Bijvoegsel aan het slot van een hoek

of geschrift, dienende tot nader bewijs, opheldering

of aanvulling van hetgeen in het hoofdwerk voorkomt

;

nagenoeg hetzelfde als aanhangsel of bijvoegsel , welke

woorden meer gebruikelijk zijn; thans vooral, nu

achtervoegsel , sedert het als spraakkunstige term (in

de bet. 2) in zwang is gekomen, in deze algemeene

opvatting weinig meer gebezigd wordt. || De bewijs-

plaatsen zijn niet in den tekst zelven , maar in een

achtervoegsel opgegeven. Uit zal in een achtervoegseltje

nader gestaafd worden.

— *yn. Zie Bijvoegsel.

2) In de spraakkunst. Letterklank of lettergreep,

die zelve geen woord is, maar achter een grooter of

kleiner aantal woordstammeu gevoegd wordt, om daar-

mede eene afzonderlijke klasse van nieuwe woorden te

vormen; lat. suffixum. || Door afleiding verstaat men
de vorming van nieuwe woorden door middel van voor-

en achtervoegsels. In de woorden arbeid en armoede

zijn -eid en -oede slechts achtervoegsels. — De on-

zakelijke of toegevoegde deelen onzer woorden bestaen

in foor- en Agter-voegsels , L. ten kate , Aenl. 2, 51.

— Toonlooze achtervoegsels, waarop bij het uit-

spreken volstrekt niet gedrukt wordt. — Achtervoeg-

sels met den vollen, met den halven klemtoon. —
Samengestelde achtervoegsels , die uit twee vereenigde

achtervoegsels bestaan , welke te zamen genomen slechts

de kracht van één achtervoegsel hebben; als b. v.

-ling , dat uit -el en -ing is samengesteld.

— Aa n in. De meeste — waarschijnlijk alle— ach-

tervoegsels zijn voorheen op zich zelve bestaande woor-

den geweest , hetzij pronominale stammen , hetzij eigen-

lijke begripswoorden. Die der laatstgenoemde soort

hebbeu veelal duidelijke sporen van hun vroeger zelf-

standig bestaau bewaard, doordien zij als tweede leden

van samenstellingen, dus als werkelijke woorden, be-

handeld worden. De pronominale stammen daarente-

gen, en ook enkele begripswoorden, als achtervoeg-

sels gebezigd , zijn met het grondwoord als 't ware

geheet samengegroeid en hebben allen zweem van zelf-

standigheid verloren. Op dit verschil berust de onder-

scheiding van

a) Zelfstandige achtervoegsels, d. i. zulke, die

voorheen binuen den kring der Germaansche talen als

zelfstandige woorden bestonden , en nog heden , vooral

bij het schrijven, als zoodanig worden beschouwd;

doordien zij ,
gelijk alle tweede leden van kennelijke

samenstellingen , den halven klemtoon hebben , geenen

invloed oefenen op de spelling van het grondwoord

waaraan zij gehecht zijn , noch zelve daarvan invloed

ondervinden , en bij de verdeeling in lettergrepen geheel

afgescheiden worden , zouder eene letter van het grond-

woord tot zich te trekken. Tot de zelfstandige achter-

voegsels behooren b. v. -dom, -heid, -schap, -baar,

-lijk, -loos, -saam, enz., alsmede -achüg , blijkens

de daarmede gevormde woorden aap-achtig , kalf-

achtig , reus-achtig , niet a-pachtig , kal-vachtig , reu-

sachtig.

b ) Onzelfstandige achtervoegsels , t. w.

:

a) Zulke, wier vroeger zelfstandig bestaan binnen

den kring der Germaansche talen uit niets meer blijkt

;

die geheel toonloos zijn of den vollen klemtoon heb-

ben; invloed oefenen op de spelling van het grond-

woord, of er zelve invloed van ondervinden; en, zoo

zij met klinkers beginnen, bij de verdeeling in letter-

grepen niet meer zuiver van het grondwoord geschei-

den worden; als b. v. -t, -el, -es en -in, in klacht

van klag(en) , hoe-pel van hoep , meeste-res van meester,

reu-tin van reus, enz.

f}) Zulke, die, wat hun oorsprong betreft, tot de

zelfstandige achtervoegsels zouden behooren , maar, ten

gevolge van het verlies van allen klemtoon , de overige

eigenschappen der onzelfstandige hebben aangenomen

;

als b. v. -erd in lie-verd van lief.

— Syn. Achtervoegsel, Uitgang. — Voorheen
maakte men geen onderscheid tusschen de beide woor-
den , en werden zij door elkander gebezigd. Een ach-

tervoegsel kan dan ook inderdaad een uitgang heeten

,

wanneer het woord er op uitgaat of eindigt. Doch de

bepaaldheid en duidelijkheid , waarnaar eene wetenschap

behoort te streven , eischen dat een zelfde begrip steeds

door een eu hetzelfde woord uitgedrukt worde. Het is

daarom raadzaam , uitgang niet langer te bezigen in

den zin van achtervoegsel , maar alleen voor die eind-

1'ters of -lettergrepen, die niet achtergevoegd zijn,

maar noodwendig tot een woord behooren ; dus als

algemeene benaming voor de buigingsletters en -letter-

grepen, zonder welke een woord geen eigenlijk woord,

maar slechts een stam (wortel) is.

Naiiien-t. Afleidingsachtervoegsel, eigenlijk een

pleonasme , maar niettemin eene doelmatige uitdruk-

king, waar 't noodig is het onderscheid tusschen ach-

tervoegsels en buigingsuitgangen opzettelijk te doen

uitkomen.

ACHTERVOET, znw. m., mv. -voeten. Uit

het bijw. Achter en Voel. Het uiteinde vau een der

achterpooten , t. w. bij viervoetige dieren, aan welke

men voeten toekent, als paarden, muildieren en ezels.

Het woord is alleen in de gewone spreektaal gebrui-

kelijk, niet bij de dierkundigen. || Uit paard heeft één

witten achtervoet.

ACHTERVOLGEN , onz. en bedr. zw. ww.,

met zijn en hebben. Uit het bijw. Achter en Volgen

onscheidbaar samengesteld , en dus met den klemtoon

op volgen: achtervolgt, achtervolgde, is en heeft

achtervolgd. In 't Mul. ook als scheidbaar gebezigd:

zie Mnl. Wdb. 1, 37.

I) Onz, In den eigenlijken zin. Hulpw. zijn of

hebben, naar gelang men de beweging als eene plaats-

verandering, of als eene handeling beschouwt. Met

een persoon als onderwerp , en een ander persoon ( of

iets dat als zoodanig gedacht wordt) in den 3den nv.

Iemand achtervolgen , iemand , die voortgaat , van

achteren volgen, om hem bij te houden of in te ha-

len; hem achternaloopen (-rijden, -varen enz.). || De
drie knapen , die mij onder de afgrijselijkste vervloe-

kingen achtervolgd waren, v. lennep, Som. 'S, 94.

— In denzelfden zin is achtervolgen ook als bedr.

ww. in gebruik, met den 4den nv. en met den lijden-

den vorm achtervolgd worden. Zie straks, bedr. 1, a),

en verg. volgen, dat evenzeer als onz. ww. met den

3den nv. en het hulpw. zijn, en te gelijk als bedr.

gebezigd wordt. De zaak laat zich gemakkelijk ver-

klaren door het nevens elkander bestaan van twee min

of meer verschillende opvattingen , doch die nagenoeg

op hetzelfde nederkomen. Bij de eene stelt men de

handeling van het subject, het gaan, de beweging

of verplaatsing, op den voorgrond; bij de andere de

werking op het object , dat men bijhoudt of tracht te

bereiken. In een aantal plaatsen nu is het uit den

aard der zaak niet te bepalen , of achtervolgen als

onz. of als bedr. moet worden opgevat, of men met

een 3den of met een 4de° nv. te doen heeft; als b. v.

|| Mientje was natuurlijk ook opgestaan en had Nicolette

achtervolgd, K. Zev. 3, 80. Die heeft haar achter-

volgd ... en haar zien ingaan bij . . . vrouw Ruffel , 4

,

130. Zich niet in staat achtende zulk een sterk geleide

met geweld te bespringen , vergenoegden zij zich met

het schip te achtervolgen {achterna te roeien) tot aan

de Zoltkamp, v. lennep, Gesch. 11, 213.

— Evenzoo, in overdrachtelijke toepassing. ||
Al

mogten we ook . . . onderstellen , . . . dat de voorspoed
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{kier als persoon gedacht besten lig ons achten

zou (ons altijd op onzen teeg zou MjwUn), v. n.

PALM, Leerr. 9,
Il llrdr. — l) Mei een persoon (dier, schip

eoi.) als voorwerp.

a) In dezelfde heteekenia als bOTcn, bij ouz. (zie

ald.). || Allen namen uu, geaamentljjk en duur een

talrijke schaar achtcrvulgd , deu weg uuur den Tiber
,

v. LBtniBP, Som. 10, 1^5. Datzelfde gevoel van spijt

en jaloezij drang hem dan uuk... hen on ecnig

stuud Ie achtervolgen, A £ev. 8, 8S8.

o) lic thans meest - itting, waarin het

ww. uittduitcDd als hcdr. uiuct worden beschi

uindat hier ik werking up het object bepaald up den

Toorgriiu.1 rtaal I m hl m
te bereiken, t. w. met vjjandige oogmerken, on

hetzelfde ak l'ervolgen. \
i kiialbn, II

bet. 1, a). || Ik

aauryden , uiyn hart sloeg. „Wierd ik

Uutvlugten? Oumooglykl Leev. ó,3U3. I

uit vrees van achtervolgd te zullen worden, de rij-

dieren alle lusgebunden, \ UNNBP, Hom. 1. 38.

Waaneer men eeni het wild achtervolgde, 7, 884

Bet haas... rende het weiveld over, waar str.ik.- ui

de hundeu hem achtervolgden, 7, 22ü\ De officier...

trok . . . terug , duur bi t landvolk achtervolgd, 't welk nu

mede de stad binnendrong, v. Li.jo.ti', Uesch. 12 , 41.

— S>U. Zie \ LKVOLULN.

2) Met eene zaak als voorwerp. Iets, t. w. eene

handeling, aanhouden, voortzetten, er mede vuort-

gaau ; als 't ware de zaak aanhoudend volgen , ze niet

laten varen, mat dezelfde overdracht, die uok bij l'er-

volgen plaats heeft 'Ihans weinig meer in gebruik. || Oft

het beleg t' achtervolgden blonde, oft op te breekcu
,

hooft, y. 11. 3S3. Eene wel geleerde, achtervolgde,

openhartige briefwisseling met verstandige liedeu

,

Wildsch. 1 , 185. De uitkomst vau een nog niet duur

al de slingcrpadeu der redenering achtervolgd onder-

zuek, BHL, Und. en fhant. 22ü.

rum la da (iu<l, en blijft in- , f. i verbolgen,
i.u raat met van zyu wrnak op 't ij-.lijk.st te acntervi

uiLu. 9 ,
-'*

xviid» en «vuur B, Voorheen werd achtervolgen

ook in andere opvattingen gebezigd, die thans ver-

ouderd zyn, t W. i— Ij Onz. Alleen in het als bnw. gebezigde tegen w.

deelw. Achtervolgend ,
gevoegd bij ccl meervoudig

znw., of wel bij een enkelvoud dat als de opeenvol-

ging van verschillende deelen beschouwd wurdt. In

eene onafgebroken reeks doorloopende ; en dus ui Elk-

ander zonder tussebenpouzen opvolgende, öf wel: Zoo-

danig samenhangende, dat de deelen elkander onmid-

dellijk volgen. In het eerste geval zegt men thans

achtereenvolgend , in het tweede aaneengeschakeld.

|| Zes achtervolghende jaaren lang, hooft, N. II. 378.

tiy ontwykt my zo zorgvuldig, dat ik de gelccgen-

beid niet beb, om een eeuigzins agtervolgend gesprek

met u alleen te honden , Leev. 4 , 52.

— II i Bedr. Het eene zaak als voorwerp , t. w. een

bevel, voorschrift, voorbeeld enz. In dciizclldcn zin

waarin men thans volgen, opvolgen, nakomen of wel

navolgen zegt, in welke woorden d-v ifile liguurlijke

toepassing plaats heeft. Die opvatting, reeds in 't

Mnl. bekend (.l/n/. H'db. 1, 87), was nog in de

17 d * eeuw gewoon. || tiy hebt achtervolght mijn

wijse van doeu, enz., 2 Tim. 3, 10 (verg. 1 Rat.

Al 't welke t' achtervolgden stonde, tot naader

orde toe, hooit, .V 11. 105. Dat ie... zorgvuldelyk

zouden veruiydeu eenige beveileu van dezelve t ont-

fangen of t' achtcrvolgeii , brandt, De Ruiter 1(14.

Daar op gaf de L. Admiraal De Kuiter terstoudt urdre,

dat enz.... Int werdt terstondt achtervolght, OU'J.

I

Afl. Achtervolgen! fzie ald.); achtervolging, thans
alleen in de bet. bedr. 1,4), gelij I ver-

volging
, voorheen ook voor opeenvolging (olmakkl,

Besp. 51), uuur de h t. rvil*" en \vnidc E., onz.).

Eertijd, nog hel anw. achtervolg, bij KIL. ncon/miia-
tto , continua series", voortzettis braken

v ui** E., ons.);
bij hooft iu den (in van opvolging, nni-

uaar de bat. ivo** en xvin d« E., bedr.). || Echter
tnmaanen tot achtervolgh vau

't verdragh , .\. Il ,

ACHTERVOLGENS, b.jw. van omstandig-
heid, voorheen ook als vuurz. gebezigd. Van Achter-

. tegi uw . de la . v m i in vi r

schillen, Ir opvattingen, duur aanhechting der adverbiale

s, en mat oitstooting der d (verg. hij Acbteb
M ).

1) UU». Van achtervolgen in den zin van i»

eene onafgebrokenreeks doorloopen (Ti^ilV1 ' en XVIHde E.,
OM.). Keu voor een, na elkander; t. w. in min of

mier geregelde volgorde, en zonder aanmerkelijk

scheupoozen. || Aehtervolgens, ensuivamment , conse-

quenter, plant. Achter-volgens , continue, demceps,
KIL. — Eudc sy keerden weder. . . ende boodschapten
in m aehtervolgens alle dese woorden, I Sam. 25, 12

Wellington... had zijn hoofdkwartier uchtervuigens

verlegd naar Caatello-Branco , IVnumacor, en:., nos-
9CHA, Leo. v. W. 11, 53 (verg. 92). Hill deed...
de rranschen uchtervuigens al de door hen genomene
stellingen verlaten, 176. Zoo kreeg aehtervolgens de

jnfironw V. D. een veeg uit de pan, zoo juf-

frouw L. . . . een pluimpje, en:., KNBPPBLU. 4, 117.

— Aam». Ofschoon aehtervolgens , blijkens de bo-

venstaande aanhalingen, die men licht met talrijke an-

dere zou kunnen vermeerderen, nog heden in gebruik

is, .' men het echter raadzaam achten, daarvoor

tlian» liever het nieuwere achtereenvolgens in de plaats

te stellen, dat volk, n hetzelfde beteekent, maar de

bedoeling duidelijker uitdrukt, terwijl aehtervolgens

nu niet meer heller begrepen wordt, sedert achter-

volgen en achtervolgend in de heteekeuis, die aan

het bijwoord ten grondslag ligt , in onbruik geraakt zijn.

— Myn. Zie bij ACHTEBBBNVOLOENS.
11 i Als voorz. (verouderd). Van achtervolgen in

den zin van opvolgen, nakomen, navolgen (xvnd* en

XVIII*" E., bedr.) Met opvolging, nakoming, navul-

ging vau, t. w. van een hevel, voorschrift, voorbeeld

enz.; overeenkomstig met; hetzelfde wat thans korter

volgens heet (lat. secundum , fr. smvant). || (ielijck

als hlose. . . geboden hadde, aehtervolgens 't gene dat

geschreven is in het wttboeck Mose, Jos, 8, 31.

Ende het volck gut' hem weder antwoorde, acl, ;

geus de eerste woorden, 1 Sim, 17, 80. Salomo telde

alle de vreemde mannen, die in 't lant Israëls waren

,

aehtervolgens de tellmge, met dewelcke sijn vader

David die getelt hadde, 2 thron. 2, 17.

— In denzelfden zin was in de 17 dc eeuw ook nog

de oudere vorm achtervolgende (zouder de ) ) in ge-

bruik, die iu 't Mnl. de gewone w.is [Mnl. Il'db. 1,

37 ). || Achtervolgende dese dingen snit gy des daegbs

enz., Aum. 28, 24. Gy. . . hebt Ju,la ende de iuwuun-

dereu van Jerusalcm doen hoereeren , achtervolgende 't

hoarearen van het luns Aehabs, 2 thron. 21, 13.

ACHTEEWAART. Zie het volgende art.

ACHTERWAARTS, bijw. van richting;

de trapp. v. vergel. met meer en het meest. Van het

bijw. Achter met het achterv. -waar/s. Nevens achter-

waarts is ook nog de und, re vorm nchtertcaart iu ge-

bruik, zonder de adverbiale s, duch die op -waarts

is thans de meest gewone, evenals bij alle met dit

achterv. gevormde woorden. Zie by -waabts. Voor-

heen ook achlerwaard en achterKoards gespeld.

24
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) Iii de richting naar achteren ; hetzij zóó dat het

aangezicht van den persoon , of de voorzijde van het

voorwerp, gekeerd blijft iu de richting, aan die der

beweging tegenovergesteld, en dus hetzelfde als achter-

uit of rugwaarls ; hetzij zóó dat de persoon of het

voorwerp zich eerst omkeert eu dan zich voortbe-

weegt, met den rug of de achterzijde gekeerd naar

het punt van uitgang.

— Achterwaarts komt altijd voor in verband met

ww., die het begrip van eene (eigenlijke of oneigen-

lijke) beweging te kennen geven, of dat van eene be-

paalde richting onderstellen. Het vormt echter met die

ww. gcene samenstelling, maar wordt als eene bloote

bepaling beschouwd, die het ww. vergezelt, terwijl de

beide woorden altijd in den eigenlijken zin gelden. Het

ww. kan ook worden verzwegen , wanneer het uit den

zin genoegzaam blijkt, of wel uitgedrukt worden door

een abstract znw., als schrede, stap enz. Vandaar de

volgende gevallen:

1) Bij werkwoorden. — a) Bij onz. en wederk. ww.,

die eene voortgaande beweging te kennen geven , als

gaan , kruipen , loojien , rollen , rakken , sluipen

,

springen, stappen, treden enz., zich begeven, zich

bewegen, zich spoeden enz., of bij omschrijvende uit-

drukkingen van gelijke beteekenis, als een stap doen,

eene schrede zetten, een sprong nemen enz. || Ende

gingen aebterwaerts, ende bedeckten de naecktheyt

hares vaders, Gen. 9, 23. Hy ging met een veront-

waardigd gelaat eene trede agterwaards , Leev. 4 , 197.

Eenigzins verschrikt, trad hy agterwaards, 7, 220.

Maaiken deed een stap achterwaart, v. lennep,
Rom. 12, 102.

Ick weet een ambachtsman, daer 't wonderlick mé staet:

Hoe hy meer achterwaerts , hoe hy meer voorwaerts gaet.

huvgens 2 , 366 (de lijndraaier).

Ter Gerst, in 't dichtst gedrang van vijanden omvangen,
Sluipt scharr'lende achterwaart.

BILD. 3, 03.

Hiertoe behooren ook de uitdrukkingen

:

— Achterwaarts vallen , thans verouderd en door

achterovervallen vervangen. || Soo viel hy achterwaerts

van den stoel af... ende braek den neeke, 1 Sam.

4, 18. Op dat sy henen gaeu ende achterwaerts val-

len, Jes. 2S, 13.

— Achterwaarts wijken , hetzelfde als Achteruit-

wijken (zie ald. ). || lek en ben niet wederspannig,

ick en wijeke niet achterwaerts, Jes. 50,5. Heteeten

wordt opgedragen, de knechts wijken wat achterwaards,

en bij het buffet, Wildsch. 3, 177. Hy week agter-

waards en bleef, de deur hebbende toegedaan, daar

voor, Leev. 7, 17S.

— Achterwaarts deinzen, zich plotseling achter-

uitbewegen, t. w. van schrik, vrees of afkeer. Verg.

de Aanm. bij Achteruitdeinzen. || Dat het ver-

geefsch is agterwaards te deinzen voor het geene wy
toch niet ontgaan kunnen, Leev. 7, 105.

De woestheid staat verzet; deinst achterwaards, bedaard.
Wildsch. 3, 370.

Reeds deinst de vijand achterwaarts.

nieuwland , Nag. Ged. 58.

b) Bij bedr. ww., die eene stuwende of trekkende

beweging te kennen geven, als drijven, drukken,

duwen, jagen, rukken, schuiven, sleepen, stuwen,
trekken enz.

||
Wacrom sie ick, dat sy vertsaeght

ende achterwaerts gedreven zijn? Jerem. 46, 5. De
Heere... heeft sijue rechter bant achterwaerts ge-

trocken, doe de vyant quam , Klaagl. 2, 3.

c) Bij de ww. keeren en*wenden, zoowel in onz.

als bedr. opvatting. || De Jordane keerde achterwaerts,

Ps. 114, 3. Sy zijn achterwaerts gekeert, ende niet

voorwaerts , Jerem. 7 , 24. Om dat mijne vyanden

achterwaerts gekeert, gevallen ende vergaen zijn, Ps.

9 , 4. Dat gy haer herte achterwaert omgewendt hebt,

1 Kon. 18, 37.

d) Bij de ww., die eene bepaalde richting der oogen

onderstellen, als zien, kijken, blikken, staren enz. || Eu
nu,... nu dit afgesproken is, niet meer achterwaarts

,

maar moedig vooruitgekeken, K. Zev. 2, 280.

Op dezen stond , die tevens ernst en zoetheid

By 't achterwaarts en voorwaarts blikken mengt.
DA COSTA 3, 1.

e) Bij ww. als leggen, plaatsen, stellen, zetten

enz., en, bij uitbreiding, ook bij de onz. ww. liggen,

staan eu zitten, in welk geval achterwaarts bijna

met een bijw. van plaats gelijkstaat, altijd echter ter

aanduiding eener plaats, die, uit een gegeven staud-

1-unt gezien, in de richting naar achteren verder af-

gelegen is dan eene andere. || Zet die stoelen wat
achterwaarts (wal meer naar achteren). Ik zag u

vooraan zitten; uw broeder zat, meen ik, meer ach-

terwaarts. — Straks verdeelde hij zijn eigen heir in

drie troepen , de een voorwaarts , de tweede in het

midden, de derde achterwaarts geplaatst, v. D. palm,
Bijbel v. d. J. 4, 13. Beltemie, die een weinig

achterwaarts van haar stond, K. Zev. 2, 41.

2) Zonder uitgedrukt ww. — a) In vereeniging

met andere bijwoordelijke uitdrukkingen, iu welk ge-

val het eenmaal geplaatste ww. bij elke bepaling af-

zonderlijk in de gedachte herhaald wordt.
|| De vijand

trok op, doch achterwaarts en in blijkbare verwarring.

b) Üij de modale hulpww. kunnen, mogen, moeten,

willen , bij welke de weglating van het ww. van beweging

(gaan, treden, loopen enz.) zeer gewoon is. || Ik

kan niet achterwaarts. Vooruit kon hij niet, en ach-

terwaarts wilde hij niet. — Wij moeten dus eenige

schreden achterwaarts met ons verhaal , pierson ,

Mériv. 1 , 20.

c) Wanneer achterwaarts geheel alleen staat, als

bevel om naar achteren te treden , in welk geval men
het ww. van beweging (ga! treed! wijk! enz.) iu de

gedachte aanvult. || Achterwaarts! terug! wijk!

— Vooral in den krijgsdienst, iu het commando;
Achterwaarts! marsch ! bevel om achteruit te treden

(met het front naar voren).

d) Wanneer achterwaarts als bepaling wordt toe-

gevoegd aan een abstract zuw., dat eene beweging

uitdrukt (als pas, schrede, stap enz.), waarbij dus

van zelf aan eene werking gedacht wordt. || Een pas,

eene schrede achterwaarts. Dat is alweder een stap

achterwaarts.

Syn. Achterwaarts, Achteruil, Naar achteren,

Ruggelings, Rugwaarls, Terug. — Al deze woorden

geven te kennen , dat eene beweging , of wel eene wer-

king die als beweging gedacht wordt, geschiedt óf in

de richting, waarheen de achterzijde van het bewe-

gende of werkende voorwerp gekeerd is, öf in die,

welke tegenovergesteld is aan de richting der bewe-

ging, welke te voren heeft plaats gehad. Achterwaarts

drukt dit uit zonder eenig bijbegrip; het laat onbe-

slist, of het bewegende voorwerp zich omkeert of niet,

en verschilt in dit opzicht van ruggelings en rug-

waarls , die, evenals achteruit, uitdrukkelijk te ver-

staan geven, dat het zich niet omkeert, maar zich

beweegt in de richting, waarheen de rug of de ach-

terzijde gewend is. Doch de beide eerste woorden , rug-

gelings en rugwaarls, worden alleen van personen ge-

zegd , en behooren thans tot den hoogeren stijl. —
Achteruit en naar achteren zijn de meest gewone

uitdrukkingen. Het eerste ziet op de plaats, die het

zich bewegende voorwerp verlaat, het tweede op de

plaats , waarheen het zich begeeft. Men gaat achter-

uit , als men zich te veel vooraan bevindt, naar ach-

teren als men achter wezen wil; men zet achteruit

wat iu den weg staat, men breDgt naar achteren het-
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toepassing op het verzorgen vau kraamvrouwen en

kraamkiudereu. Men kent er ook het afgeleide achter-

waring , en vooral achterwaarster , acltierwaresse

,

achterwaregge of achterwaarsteregge , als benaming

der vrouw die in Holland kraambewaarster of baker

geuoemd wordt. Zie VI. Idïot. 7.

ACHTERWATER, znw. ouz., zonder mv.,

als collectieve stofnaam. Uit het bijw. Achter en Wa-
ter. Iu den waterstaat. Het water, dat door een schep-

rad of vijzel moet opgewerkt wurden (en zich dus

nog achter die werktuigen bevindt).

Naineiist. Aehlerwalerloop

.

ACHTERWATERLOOP, znw. m., mv.
-loopen. Uit Achterwater en Loop in de concrete op-

vatting vau buis, goot of kanaal, waardoor het water

loopt. In den waterstaat. Duiker, die het water, dat opge-

malen moet worden , naar het waterwerktuig aanvoert.

Mamenst. Achterwaterloopsmuur , een der beide

zijmuren van een aehterwaterloop.

'ACHTERWEG, znw. m., mv. -wegen; verkl.

wegje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en Weg.

1) Een weg, die achter een anderen weg gelegen

is; of wel een weg aan de achterzijde van een boscb,

wandelperk, buitenplaats enz., in tegenstelling van

den grooten weg aan de voorzijde. || Laten wij den

achterweg nemen, die is een heel eiud korter.

2) Een afgelegen, weinig begane weg; weder in

tegenstelling van den grooten of gewonen weg. || Hij

wandelt veel alleen , en kiest doorgaans eenzame ach-

terwegen.

— Het verkl. achterwegje dient niet alleen om een

kleinen , korten of smallen achterweg aan te duiden

,

maar ook om het aangename, dat de wandeling langs

een stillen afgelegen weg somtijds oplevert, sterker te

doeu uitkomen. || Wij hebbeu het verliefde paar op

een achterwegje ontmoet.

Sameiist. Bij uild. (1, 93) achterwegspoorl

,

poort die op een achterweg uitkomt.

ACHTERWEGE , vroeger ook achterweeg ,

bijw., eigenlijk vau plaats, maar altijd overdrachtelijk

opgevat als bijw. van omstandigheid; zonder trapp.

v. vergel., zoowel om den vorm als om de absolute

beteekenis. Koppeling der verouderde uitdrukking ach-

ter wege , bestaande uit het voorz. Achter iu den zin

waarin het voorheen den 3dCQ nv. regeerde, en wege,

den ouden vorm van den 3den nv _ van 'j znw _ Weg.

Achter heeft hier de beteekenis , op dit woord (1,5)
verklaard. Achter wege geeft dus eigenlijk te kennen,

dat iemand of iets zich ergens op den weg (onverschil-

lig waar) beweegt ; ongeveer hetzelfde wat thans op

weg of onder weg heet, ofschoon met dit onderscheid,

dat de beide laatste uitdrukkiugeu het doel om ergens

aan te komen onderstellen, terwijl achter wege alleen

aanduidt, dat men zich op den weg bevindt, zonder

meer. In deze oorspronkelijke opvatting leest meu het

in Lanc. 3, 1874, vei.tiiem VIII, 3, 28, moll,
Brugman 2, 322 : verg. Mhl. U'db. 1 , 19. Al vroeg ech-

ter begon de uitdrukking in den overdrachtelijken zin

te gelden , waarin zij thans uitsluitend wordt opgevat.

Wat achter wege is , wat zich nog op den weg be-

vindt, is nog niet aangekomen, nog niet verschenen

waar men het verwacht. Zoo bracht achterwege van

zelf het begrip mede van afwezigheid , het niet ver-

schijnen, het uitblijven van hetgeen verwacht wordt.

Het staat gelijk met het bijw. weg, verkorting vau

eweg , oudtijds enwege , dat insgelijks oorspronkelijk

niets anders dau op den weg beteekende. Achterwege

blijven eu wegblijven zijn dus inderdaad hetzelfde

,

t. \v. hier of daar op den weg blijven, niet aanko-

men, niet verschijnen, niet geschieden; achterwege

laten of weglaten, iets op weg laten staan, laten va-

ren, maken dat iets niet verschijnt of niet geschiedt.

— Achterwege is thans alleen nog in gebruik in

vereeniging met de ww. blijven, laten en houden
(d. i. doen blijven).

1°. Achterwege blijven, eigenlijk: Niet verschijnen

waar meu gewacht wordt, uitblijven, wegblijven. Al-

tijd echter in overdrachtelijke opvatting. Verg. Ach-
terblijven, I, 2, b) en II, 2).

a) Met een persoon als onderwerp. Altijd vergezeld

van eene bepaling met het voorz. met. Achterwege
blijven met iets, t. w. met iets dat men beloofd heeft

of waartoe men verplicht is , en dat derhalve door

anderen verwacht wordt. Er niet mede voor den dag
komen , het niet ten uitvoer brengen. Ongeveer het-

zelfde als Achterblijven, I, 2, b), bij welk laatste

echter het denkbeeld van nalatigheid of verzuim meer
op den voorgrond staat. || Hij zou daaromtrent een

voorstel indienen , maar blijft er mede achterwege.

Waarom is hij met zijne rekening en verantwoording

achterwege gebleven?

b) Met eene zaak als onderwerp.

a ) Van handeliugen , voorvallen enz. Uitblijven , niet

geschieden of tot staud komeu , ofschoon de verwezen-

lijking gewacht wordt. Ongeveer hetzelfde als Achter-

blijven, II, 2), welk laatste echter altijd de onder-

stclliug medebrengt, dat er te voren iets anders heeft

plaats gehad, terwijl achterwege blijven niets verder

aanduidt dan het niet geschieden van hetgeen verwacht

wordt. Wil men bepaald aanduiden , dat iets lang op zich

wachten laat , alvorens te geschieden , en dus wei den-

kelijk niet geschieden zal, dau is Uitblijven het eigenaar-

dige woord (zie ald.). || Het geld is sinds lang bijeen,

maar de uitvoering vau het plan blijft nog altijd ach-

terwege. Het werk is af, maar de betaling schijnt

achterwege te blijven. — Holland bleef halsstarrig bij

zijn opzet, en. . . bracht te weeg, dat alle vermeer-

dering achterwege bleef, V. lennep, Gesch. 10,59.
(J) Van hetgeen den inhoud van spreken of schrij-

ven uitmaakt. Ongezegd of ongeschreven blijven; of

wel, niet medegedeeld worden, t. w. wanneer iets

reeds geschreven is. Hetzelfde als Wegblijven, dat

echter meer tot den alledaagschen stijl behoort. || Dat

geheele hoofdstuk had zonder schade achterwege kun-

nen blijven.

2°. Achterwege laten, altijd met eene zaak als

voorwerp.

a) Van handelingen enz. Iets laten uitblijven, niet

laten geschieden, niet doen; t. w\ eene bandeling,

waartoe men aanleiding gekregen of vroeger het voor-

nemen gehad heeft. Verg. Achterlaten, II, 2, b). In

dezen zin thans weinig meer in gebruik: meu zegt

meestal Nalaten. || Dat hy het diepste onderzoek met

voordacht achterweeghe liet, hooft, N. H. 410. Het

is . . . ongeloofelijk , hoe veel goeds wordt achterwege ge-

laten ... uit vrees voor de vijandschap enz., v. ü. pai.m ,

Sal. 4, 242.

b) Inzonderheid, naar de meest gewone opvatting,

in bepaalde toepassing op spreken of schrijven. Iets

niet voor den dag brengen ; het ongezegd of onge-

schreven laten ; of wel ( wanneer het reeds geschreven

is), het bij eene bepaalde gelegenheid niet aan anderen

mededeeleu. Hel zelfde als het meer alledaagsche Weg-

laten. || Gy houdt uw oog op hunne kennis, opvoe-

ding, temperament, jaaren , landaart, begrippen;...

maar waarom laat gy dit alles zo agterweeg, wanneer

gy de lieden, van wie wy thans spreeken, beoordeelt?

Blank. 3, 339. Ik heb gemeend het opstel niet ach-

terwege te moeten laten, oeel, Ond. en Phanl. II.

Ik heb gemeend dezen brief niet achterwege te mogen
laten, pilkson, Mériv. I, 45.

3°. Achterwege houden , met eene zaak als voor-

werp , t. w. iets dat den inhoud van spreken of schrij -

ven uitmaakt. Iets achterwege doen blijven (verg. bo-
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ven, 1°, b, fl); het niet voor den dag brengen,

niet vermelden of mededeclen. Ongeveer hetzelfde als

Achterhouden, 2, b) , welk laatste echter het bij-

denkbeeld medebrengt, dat men andere dingen wel

mededeelt, maar dit cénc opzettelijk verzwijgt of ge-

heimhoudt. Geschiedt die terughouding met arglistige

oogmerken , dan zegt men in gemeenzamen stijl Achter-

baks houden. In tegenstelling van een en ander is

Achterwege kouden alleen het niet mededeelen , zonder

meer. || Hij heeft een plan gevormd, maar houdt het

nog achterwege. Waarom houdt gij uw voorstel zoo

lang achterwege ? — De reden , die mij van oordeel

doet zijn, dat ik dit opstel niet achterwege mag hou-

den , pierson , Mam. 3 , 222.

ACHTERWERK, znw. onz., zonder mv.,

als allesomvattend collectief. Uit het bijw. Achter en

Werk, in de concrete opvattingen van iets dat ge-

werkt of vervaardigd is , of van een werktuig of toe-

stel, dienende om te vjerken of iets te vervaardigen.

1 ) In 't algemeen , als onderscheidende benaming

(zie Achter, III, il, 1, Aanm.). Achterste werk;

dat gedeelte van een werk of toestel dat achter is,

zich achteraan bevindt , in tegenstelling van het Voor-

werk of voorste gedeelte. || Het achterwerk van een

boek, alles wat achter den eigenlijken tekst staat,

de aanhangsels , bladwijzers enz. Het achterwerk van

ecu weefgetouw, dat gedeelte, dat verder van den

wever verwijderd is dan hel voorwerk.

2) In de weverij. Dat bepaalde gedeelte vau het

achterwerk van sommige weefgetouwen (het woord

genomen in de algemeene bet. 1 ) , hetwelk dient om
de draden van den ketting gelijkmatig gespannen te

iiouden ; bestaande uit ringetjes , waardoor de ketting-

draden heen loopen , en waaraan draden met looden

gewichtjes hangen. Verg. hd. hintergeschirr

.

3) In den scheepsbouw. Het achterste gedeelte van

een schip, het achterschip, beschouwd in betrekking

tot de wijze, waarop het gebouwd of gewerkt is; de

achtersteven en spiegel met de belendende deelen , ten

opzichte van hunnen bouw en hun samenstel. || Sche-

pen met rond , met elliptisch achterwerk. Een achter-

werk met eenen spiegel. Het achterwerk van dit schip.

Het achterwerk (niet de achterwerken) van die sche-

pen. Nu men bij het bouwen van groote oorlogsvaar-

tuigen aan het achterschip een elliptischen vorm geeft,

is het achterwerk anders samengesteld dan voorheen.

— Syn. Zie Achterschip, 2).

4 ) Figuurlijke opvatting der laalstvoorgaande be-

teekenis. Schertsende benaming voor het lichaamsdeel

,

dat veelal het achterste genoemd wordt. Verg. Achter-

kasteel , Achtersteven enz. Doch ook in dezen zin staat

bij Achterwerk het denkbeeld van den bouw en den vorm
op den voorgrond. || Een dik, een lomp achterwerk.

5) Modemaakstersterm , t. w. werk genomen in den

zin van kant of speldenwerk , dat, tot sieraad strek-

kende, met zorg gewerkt moet zijn. Kant of tulen

strook, die, ter verbreeding, aan eene te smalle kant

gezet wordt. Meestal in den verkl. vorm; hetzelfde

als Achterkantje (zie Achterkant, 2de art., 2).

|| Aan de kant van die kornet moet een nieuw ach-

terwerkje gezet worden.

. ACHTERWEZEN , znw. onz., zonder mv.,

als allesomvattend collectief. Ontstaan door de kop-

peling van achter wezen (d. i. achter zijn), als znw.

genomen, en dus eigenlijk: het achter of ten achte-

ren zijn ; maar alleen gebezigd in concrete opvatting,

voor hetgeen achter is o! achter slaat , het achtergeble-

vene , in bepaalde toepassing op geldzaken. Het gezamen-

lijke bedrag van hetgeen men ten achteren is , van de nog
onbetaalde (achterstallige) schulden , renten enz.; de ge-

zamenlijke tekorten van vroegere rekeningen. Hetzelfde

als het meer gewone Achterstand (2de art., 2). Het

woord was reeds in 't Mnl. bekend (ofschoon in

eeuigszins gewijzigde opvatting: zie Mul. Wdb. 1, 39),

maar is thans weinig meer in gebruik. || Zy. . . be-

loofden den geenen , die 't deeden , . . . volle betaaling

huns achterweezens , hooft, N. H. 460. Als deselve

belooft . . . hadden de stadt van haar agterwesen . . .

ten vollen te voldoen, soo wierdense van der hegte-

nisse ontslagen, v. heemskerk, Are. 229.

ACHTERWIEL, znw. onz., mv. -wielen;

verkl. -wieltje, mv. -tjes. Uit het bijw. Achter en Wiel.

1 ) Eigeulijk. Een der beide achterste wielen van

een vierwielig rij- of voertuig; in tegenstelling van

Voorwiel. Ook Achterrad genoemd. || Een achterwiel

van een rijtuig, van een boerenwagen enz. Een ach-

terwieltje van een kinderwagentje. De achterwielen zijn

in den regel grooter dan de voorwielen.

2) Figuurlijk. Schertsende benaming van een rijks-

daalder , als zijnde rond van vorm en tevens het grootste

muntstuk ,
gelijk de achterwielen in den eigenlijken zin

de grootste wielen van een wagen zijn. Niet algemeen

in gebruik. || Hij geeft altijd een pop (een gulden)

of een achterwiel in 't zakje.

ACHTERWIJK, znw. vr., mv. -wijken. Uit

het bijw. Achter en Wijk. Afgelegen, minder aan-

zienlijke wijk eener stad. Hetzelfde als Achterkwar-

tier: zie ald. en verg. Achterbuurt. \\ Hij werkt op

eene fabriek in eene der achterwijken van Londen.

ACHTERWIMPEL , znw. m., mv. -wim-

pels; verkl. -wimpeltje, mv. -tjes. Uit het bijw. Ach-

ter en Wimpel. Een wimpel op het achterschip.

ACHTERWINKEL, znw. m., mv. -win-

kels, in hoogeren stijl (in de het. 2) ook -winkelen.

Uit het bijw. Achter en Winkel iu verschillende be-

teekenissen.

1 ) Winkel in de hedendaagsche betcekenis van ver-

trek , waar koopwaren uitgestald worden. Een winkel

,

die zich achter een anderen bevindt, of wel: Het

achterste gedeelte van een winkel. In tegenstelling van

Voorwinkel. || Die stoffen liggen niet hier, maar in

den achterwinkel.

2) Winkel in de voormalige beteekenis van hoek.

Achterhoek , afgelegen hoek ; vooral in dichterlijke toe-

passing, voor : schuilhoek , sluiphoek. Thans verouderd.

O loghrijk rnenschen hart, wat zijt ghy loos gebouwt.

Vol achterwinklen en verborgene vertrekken,

Om uw' ontoonhre quaé gezindtheén te bedekken!

hooft , Mengelw. 538.

ACHTERWINTER, znw. m., mv. -win-

ters. Uit Achter, als bijw. van tijd, en Winter. Het

achterste of laatste gedeelte van den winter. Verg.

Achterzomer, het laatste gedeelte van den zomer.

Doch de beide woorden zijn nagenoeg in onbruik ge-

raakt: men zegt thans Nawinter en Nazomer.

ACHTERZAAL , znw. vr., mv. -zalen ; verkl.

-zaaltje, mv. -tjes. Uit het bijw. Achter en Zaal.

Zaal in het achtergedeelte van een gebouw; in tegen-

stelling van eene andere zaal, die meer naar voren

gelegen is. Bij uitbreiding ook gezegd van elke ruime

achterkamer, die niet als dagelijksch woonvertrek,

maar alleen bij buitengewone gelegenheden gebruikt

wordt. || Hij snelde de drie treden op, welke aan 't

eind van den gang naar de achterzaal voerden , v. i.en-

nep, Rom. 7, 31. Toen zij weder de achterzaal bin-

nenkwam , 7, 211.

Samenst. Benedenachterzaal (K. Zev. 1, 280),

bovenachterzaal.

ACHTERZAK, znw. m., mv. -zakken
; verkl.

-zakje, mv. -jes. Uit het bijw. Achter en Zak. In 't

algemeen: de meest achterwaarts geplaatste van twee

of meer gelijksoortige zakken, in tegenstelling van

een Voorzak. Inzonderheid gebruikelijk in twee ver-

schillende toepassingen.
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1) Een zak in het achterpand van een kleed. |] Die

rok moet nagezien worden , er is een gat in den rech-

ter achterzak.

2) Een der heide hoekzakken aan de achterzijde

van een biljart.
|| Hij verliep in den linker achterzak.

ACHTERZEIL , znw. onz., mv. -zeilen. Uit

het bijw. Achter en Zeil. Scheepsterm. Een der zeilen

van den grooten mast of van den bezaansmast ; in te-

genstelling van de Voorzeilen , die aan en voor den

fokkemast staan. Verg. Achtertuig. j| De achter-

zeilen doen het schip oploeven, de voorzeilen afvallen.

ACHTERZEILEN, onz. en bedr. zw. ww.,
met zijn en hebben: zeilde achter, is en heeft ach-

tergezeild. Uit het bijw. Achter en Zeilen. Scheepsterm.

1) Onz. Hulpw. zijn. — 1) Eigenlijk, van sche-

pen of opvarende personen. Zeilende achterblijven

,

achter een ander schip geraken of blijven, t. w. door-

dien het laatste sneller zeilt en men het dus niet bij

kan houden. || Het Spaansche schip kon ons niet bij-

houden , het zeilde achter
(
het bleef achter

,
geraakte

achter ons). Waarom is hij achtergezeild , terwijl toch

zijn schip genoeg zeil kan voeren ?

-t- Voorheen ook met een persoon in den 3den nv.,

voor Bij iemand in 't zeilen achterblijven, minder snel

zeilen dan hij. Verg. Achterloopen met den 3 de° nv.

( zie ald., XVIIde E.). || Hij zeilde ons achter, kon
ons niet bijhouden.

— In dezen zin werd het woord ook in figuurlijke

toepassing gebezigd, voor Bij iemand achterblijven of

achterstaan, voor hem onderdoen, t. w. in eeuige

handeling of hoedanigheid. Bij de decker beroemt

zich de Geldzucht , dat zij zooveel paren in den echt

heeft samengekoppeld , zóó zelfs dat „ vrou Teelzucht"

My in 't bevorderen der huwlvckmaetschappy
Ver achterzeilt (zoo 't schynt) en ick haer ver voorby.

1, 88.

2) Oneigenlijk, bij gemeenzame en schertsende uit-

breiding, uitsluitend van personen. Achterblijven, ter-

wijl anderen wegzeilen; ergens aan wal blijven, terwijl

het schip, waartoe men behoort, naar zee gaat. || Een
der matrozen had de reis niet medegemaakt; hij was
te Brouwershaven achtergezeild.

— Bij verdere uitbreiding ook in 't algemeen voor
Achterblijven, t. w. bij eene gemeenschappelijke han-
deling; niet mededoen, niet van de partij zijn. || Ik
zal maar achterzeüen (niet mededoen). Hij had goede
redenen om achter te zeileu (om te maken dat hij

niet medeging ).

II) Bedr. Hulpw. hebben. — 1) Eigenlijk, met
een schip of de opvarende personen als object. Een
zeilend schip door kracht van zeil voorbijgeraken , op-
zettelijk voorbijzeilen , zoodat het achterblijft. || Als we
maar goed zeil bijzetten, dan hebbeu we die brik vóór
den avond achtergezeild.

2) Oneigenlijk, met een persoon als object, bij ge-

meenzame en schertsende uitbreiding (verg. onz. 2).

Iemand aan wal doen achterblijven door zonder hem
weg te zeilen. || Wij hebben dien lastigen kerel maar
achtergezeild (zijn zonder hem vertrokken).

ACHTERZIJDE , znw. vr., mv. -zijden. Uit
het bijw. Achter en Zijde (kant). Die zijde of kant
van een voorwerp , die tegenover de werkelijke of be-

trekkelijke Voorzijde gelegen is, die het verst van
den beschouwer verwijderd is, wanneer hij zich vóór
het voorwerp bevindt. Verg. Achter, voorz. 1). On-
geveer hetzelfde als Achterkant , maar ruimer van
opvatting en op alle voorwerpen toepasselijk. || De
achterzijde van een muur, van eene kast, van een
stoel, van een bosch , van een tuin, enz. De achter-

zijde van een voorwerp, uit een technisch oogpunt
beschouwd, wordt de achterstand genoemd. — De
achter-, rechter- en linkerzijde van het huis is belom-

merd door hooge, statige lindeboomen, pierson,
Mériv. 1 , 174.
— Aan de achterzijde , in de nabijheid van de

achterzijde van iets, aan den achterkant; hetzij bin-

nen, hetzij buiten het voorwerp. || Aan de achterzijde

van den tuin staan de hoogste hoornen. Het glas voor
spiegels wordt aan de achterzijde gefoelied. Aan de ach-

terzijde van het bosch staat eene herberg. — Onder
het hellend dak aan de achterzijde (van den zolder)

waren eenige kasten getimmerd, K. Zev. 1, 213.— Van de achterzijde, van den achterkant, van
achteren. || Van de achterzijde gezien, schijnt die

muur over te hellen.

ACHTERZOLDER, znw. m., mv. -zolders-,

v-'-kl. -zoldertje , mv. -tjes. Uit het bijw. Achter en
Zolder. Achterste zolder, een zolder in het achterste

gedeelte van een huis.

— Vooral in het verkl. achterzoldertje , als bena-

ming die men aan een achterzolder geeft , wanneer
hij tot woning strekt, om het denkbeeld van armoede,
aan zulk een verblijf verbonden , sterker te doen uit-

komen. || Hij woont onder de pannen op een ellendig

achterzoldertje.

ACHTÈRZOMER. Zie Achterwinter.
ACHTERZORG, znw. vr., zonder mv., als

benaming eener voortdurende werking. Uit het bijw.

Achter en Zorg. Eigenlijk: zorg of bezorgdheid, die

men, na het verrichten van eene handeling, gevoelt

over de gevolgen , die zij hebben kan ; als 't ware
een bezorgd achterdenken (zie Achterden ken en

Achterdocht, XVIId« E.). Bij uitbreiding in 't al-

gemeen: Zorg voor hetgeen achter of na iets komen
zal; bezorgdheid voor de gevolgen van eene hande-

ling (al is zij nog niet geschied), bekommering over

de toekomst. In de 17 dc eeuw zeer gebruikelijk, thans

verouderd. || Kloekheit van raadt, staagh waakende
achterzorgh en voorzienigheit, hooft, N. H. 3. 't Ge-

spuis,... zynde alle reede, ontzigh en achterzorgh

oovergekoomen , enz., 101. Waar zeedigheit oft ach-

terzorgh yemandt yetwes intoomde, 367. Achterzorgh

ende waarborgen, Henr. d. Gr. 74.

Ach! 't quaetste dat men vint

,

J9 sonder achtersorg te zeylen voor den wint.

CATS 1 , 569.

ACHTGEVING, znw. vr., zonder mv., als

benaming eener voortdurende werking. Van de gekop-

pelde uitdrukking Acht geven ( zie Acht , 3d" art., 1

en 2), met het achterv. -ing. Bij halma en in latere

woordenboeken vermeld in den zin van het acht

geven, dns van oplettendheid, opmerkzaamheid. Ver-

moedelijk werd het meest gebezigd in de bijwoorde-

lijke uitdrukking met achtgeving op. Doch het woord

is thans niet meer in gebruik: men zegt nu met het

oog op of met inachtneming van.
— Nevens achtgeving kende men voorheen ook

achtgever , voor iemand die acht geeft (op iets), dus

een toeziener, oppasser, waker, wachter. Hooft
( Tac. 275) bezigde achtgeevers ter vertaling van lat.

custodes.

ACHTHALF. Zie Achtehalf.
ACHTHELMIG, bnw., om de absolute be-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Samenstellende aflei-

ding, met het achterv. -ig , van het telw. Acht en

Helm, als term in de kruidkunde, in den zin van

helmdraad , meeldraad. Eigenlijk van eene bloem , en

bij uitbreiding van eene plant, die zulk eene bloem

voortbrengt. Acht helmdraden hebbende ; tot die klasse

van planten behoorende , wier bloemen acht meeldra-

den of manlijke voortplantingswerktuigen hebben.

Ook wel Achtmannig genoemd , naar octandria L.

Verg. Achtstijlig. \\ De erica's of heidebloemen be

hooren tot de achthelmige planten.
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ACHTHOEK, znw. m., mv. -hoeken; verkl.

-hoekje, mv. -jet. Uit het telw. Ac/dan Hoek, naar

't voorbeeld van lat. octangulus en gr.-lat. octa- of

octogonut.

1 ) In 't algemeen. Figuur, die acht hoeken en dus

ook acht zijden of kanteu heeft; hetzij als kenmer-

kende en onderscheidende bijzonderheid in de gedaante

van een stoffelijk voorwerp, hetzij blootehjk gevormd
door de wijze, waarop eenige lichamen geplaatst zijn;

hetzelfde als het meer alledaagsche Achtkant (znw.):

zie ald. || Eene schilderij in den vorm van een acht-

hoek. Eene sourt van boog in den vorm van een hal-

ven achthoek. De boomen op het plein vormen een

regelmatigen achthoek. — De vorm (
van den Jlakon

)

was een langwerpige achthoek, K. Zev. 2, 91.

2) In de meetkunde. — a) Plat vlak, ingesloten

door acht rechte lijnen , en dus acht hoeken hebbende.

|| Een regelmatige achthoek, welks hoeken en zijden

alle gelijk zijn. Een onregelmatige achthoek , welks

hoeken en zijden niet alle gelijk zijn. De som der

hoeken van eenen achthoek bedraagt 12 rechte hoeken.

b ) Gedeelte van een gebogen vlak , ingesloten door

acht bogen. || Een bolvormige achthoek.

ACHTHOEKIG, hnw., om de absolute be-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Van het telw. Acht
en Hoek, met het achterv. -ig. Verg. Achthoek en

hd. achteckig.

1) In strengen zin. Acht hoeken hebbende, niet

meer en niet minder. Alleen in de meetkunde van
toepassing, t. w. op een meetkundig vlak, als geene

dikte hebbende. || Een achthoek is een achthoekig plat

vlak of een achthoekig gedeelte van een gebogen vlak.

2) In min strengen zin. In de meetkunde en de

gewone spreektaal. Eene achthoekige (bet. 1) basis of

doorsnede hebbende; dus Acht tweevlakkige hoeken
van dezelfde soort hebbende, de overige — anders

gevormde — hoeken niet medegerekend ; d. i. acht

hoeken hebbende, waarvan elk gevormd wordt door

de samenkomst van twee buitenzijden of binnenwanden.

|| Eene achthoekige pyrainide, met acht tweevlakkige

hoeken door de opstaande zijden gevormd, die aan
het grondvlak niet medegeteld. Een achthoekig prisma

heeft 24 tweevlakkige hoeken, waarvan er echter IG

gevormd worden door een der zijvlakken , hetzij met
het grond-, hetzij met het bovenvlak. Een rchthoekige

balk, paal, stijl. Een achthoekig plankje, met acht

zijden of kanten, zonder de hoeken met het haven-
en ondervlak mede te rekenen. Achthoekige schilderijen.

Een achthoekig koepeltje. Eene achthoekige kamer,
wier wanden onderling acht (tweevlakkige) hoeken
maken. — Het plein moest opgeharkt worden ... en
het water van den achthoekigen vijver schoongemaakt,
v. le.nnep, Rom. 4, 245.
— Aa ii m. Achthoekig is in de gewone spreektaal

hetzelfde als het meer alledaagsche Achtkant (bnw.) : zie

ald. In de meetkunde zou in de opvatting 2) achtzijdig

verkieslijk zijn. Zie de Aanm. bij Achtzijdig.
ACHTHONDERD, bep. telw., ook ab rang-

getal in gebruik; iu den 2den nv. -honderder (denk-
baar b. v. in het niet gebruikelijke achthonderderlei)

;

mv.- -honderden. Uit het telw. Acht , opgevat als

achtmaal, en Honderd. De hoeveelheid honderd , acht-

maal genomen (800). || Achthonderd boomen. De plaats

heeft ruim achthonderd inwoners. Achthonderd man.
Achthonderd gulden. — üese was Adino de Ezuiter,
die sich stelde tegen achthondert, 2 Sam. 23, 8.

Achthonderd guldens zyn al happa deur je vryén.
LANOBNDIJK 2, 188,

— Als ranggetal, achter een znw., voor achthon-
derdste. || Deel twee, bladzijde 800. In het jaar 800
werd Karel de Groote tot Keizer gekroond.
— Wat verder het gebruik en de verschillende toe-

passingen van dit telwoord betreft, vergelijke men de

art. Acht en Achttien.
Atl. en Sami'iist. Achthonderdste; Ach/honderd-

maal, -vond (waarvan weder -voudig), -jarig enz.

-ACHTIG, zelfstandig achtervoegsel met den

halven klemtoon, ter vorming van bijvoegl. naamw.
Deensch -agtig , zw. -aktig , als in grönagtig

,
gr'ón-

aktig , groeuachtig.

Etym. en Het eek. — 1. -achtig is eigenlijk

zelf een bnw., dat echter ten gevolge van veelvuldig

en uitsluitend gebruik in samenstellingen eene min of

meer onbepaalde beteekenis heeft gekregen , en daarom,

evenals de woorden baar, lijk, loos, zaam , e. a.,

ten aanzien der beteekenis, met ware achtervoegsels

op ééne lijn moet gesteld worden. Het hier bedoelde

-achtig, iu oorsprong en beteekenis verschillende van

het volgende achterv. -achtig, bestaat uit het znw.

acht of achle en het achterv. -ig , dat hier, gelijk

doorgaans, hebben of bezitten aanduidt. Het genoemde

achte is eigenlijk hetzelfde woord als het thans nog
gebruikelijke acht, mnl. achte, in acht geven, acht

slaan enz. (zie Acht, 3 de art), doch anders opge-

vat, namelijk in den zin van voorkomen, gedaante,

toestand, eene beteekenis, die wel is waar tot hier

toe in Nederl. geschriften niet is opgemerkt, maar
iu het Mhd. zeer bekend was (ben. 1, 15), waar

b. v. in iugentlicher aht, in kreftelicher aht , met
de bijw. tugentliche , kreftecliche afwisselden. Achte

,

acht, staat hier tot achten in den zin van denken

,

opletten, beschouwen (zie Achten I, 1), in dezelfde

verhouding als lat. species en gr. (idot; (voorkomen ,

gedaante) tot de ww. spec-ere en ló'ilr (zien, be-

schouwen). Evenals species en tidog datgene aandui-

den, wat men aan iets ziet of waarneemt, zoo betee-

kent ook acht datgene, wat men door (op iets) te

achten ziet en opmerkt; meestal iets uiterlijks, dat

onder het bereik der zinnen valt, als gedaante, kleur,

smaak; doch ook wel iets innerlijks, dat zich alleen

door handelingen openbaart , als aard ,
geneigdheid

enz. -Achtig, bestaande uit dit acht en het achterv.

-ig (bebbende, bezittende), is dus de aanduiding van

het hebben of bezitten van (zekere) gedaante , kleur

,

smaak, manieren, neiging, geaardheid. Het stemt ge-

heel overeen met gr. -;io"?/c, dat overeenkomstige

bnw. vormt, als b. v. Tii&tjxoiii^g, aapachtig, het

voorkomen of de manieren van een aap hebbende;

avÓQüidiji;, voor uvÓQOf t(T?/c, manachtig , dat o. a.

op de dappere Spartaansche vrouwen werd toegepast.

2. In 't mhd. werd art als synoniem van ahte ge-

bezigd; niet zelden vindt men art en ahte nevens

elkander geplaatst. Zoo stemmen ook de ndl. woorden

op -achtig met de hoogd. op -artig overeen. Verg.

glasachtig, kalkachtig , melkachtig, met hd. glasar-

tig , kalkariig , milchartig , enz.

3. Daar alle personen en alle zaken eene gedaante

,

kleur, geaardheid enz. hebben, en er dus nooit sprake

kan zijn om dit bezit in 't algemeen aan iemand of

iets toe te schrijven, kan het bnw. achtig nooit op

zich zelf staande voorkomen, maar eischt het altijd

de samenstelling met eeu woord, dat de gedaante,

kleur, geaardheid enz. bepaalt. Streng genomen is

dus -achtig het hoofdwoord, waarvoor eene bepaling

wordt gevoegd. Daar -achtig echter thans, nu de eigen-

lijke beteekenis niet meer gevoeld wordt, als achter-

voegsel geldt, zegt men dat het aan 't bepalende woord
,

als hoofdwoord, wordt toegevoegd. Zoo beteckenen b. v.

dwergachtig en reusachtig, dat iemand of iets de grootte

of gedaante van een dwerg of een reus heeft; oud-

wi\fachtig , dat iemand de manieren heeft van eenoud

wijf; aardachtig , olieachtig, lederachtig , dat iets het

voorkomen of de eigenschappen heeft van aarde,

olie, leder, enz.
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4. De aard der woorden op -achtig brengt van

zelf mede, dat zij slechts den meerderen of minde-

ren schijn van iets aanduiden, maar nooit het wezen.

Immers iets, dat al de vereischte eigenschappen van

aarde of hoorn bezit , wat , met andere woorden , wer-

kelijk aarde of hoorn is , dat zal men ook aarde en

hoorn noemen. Aardachtig en hoornachiig zijn dus

hoedanigheden van stoffen, die niet volstrekt al de

eigenschappen van aarde en hoorn hebben , niet wer-

kelijk aarde en hoorn zijn ; een oudachtig man is

niet oud, maar vertoont eeuige der kenmerken van

den ouderdom.

5. Dat het begrip van vermindering of verkleining

eencr hoedanigheid geenszins
,

gelijk men wel eens be-

weerd heeft, in het begrip van -achtig zelf ligt, maar
er in vele gevallen slechts ten gevolge der omstan-

digheden bijkomt, blijkt o. a. uit reusachtig, dief-

achtig , uit babbelachtig , snoepachtig en alle andere

van ww. gevormde bnw. op -achtig. Een reusachtig

gebouw of gevaarte is niet kleiner , maar veeleer groo-

ter dan een reus ; een diefachtig mensen , altijd tot

stelen geneigd, is slechter dan iemand, die misschien

eenmaal uit gebrek en tegen zijn zin heeft gestolen

,

maar niettemin een dief is; een babbelachtig of snoep-

achtig kind is hatelijker dan een babbelend of snoe-

pend , welke laatste woorden nog niet terstond een in-

geworteld gebrek onderstellen.

6. Uit het aangevoerde blijkt tevens de onjuistheid

der verklaring, door sommigen met het oog op het

ww. achten gegeven, als zou -achtig beteekeneu , dat

iets te achten of te houden is voor hetgeen het eerste

lid der samenstelling uitdrukt. Wie van een Uderach-

tig blad , een reutachtigen boom , een lalmachtig

mensch spreekt , wil volstrekt niet te kennen geven

,

dat hij dat blad voor echt leder, den boom voor een

reus, en den mensch voor de werking, die talmen

heet, wil laten doorgaan. Een dom mensch wordt wel

eens overdrachtelijk een ezel genoemd; doch bij ezel-

achiig deukt men aan de eigenschappen van het dier,

en deze kent men aan den persoon toe.

Gebruik, -achtig vormt bijvoegl. naamwoorden:

I) Die het bezit aanduiden van eenige overeenkomst

met de soort van personen of zaken , of met de hoe-

danigheden , door het grondwoord aangeduid.

Het wordt te dien einde gevoegd:

1 ) Achter zelfst. naamw., t. w.

:

a ) Achter persoonsnamen , die eene bepaalde hoe-

danigheid, meestal eene slechte, in een persoon on-

derstellen, als diefachtig , dwerg-, kwezel-, lummel-,

oudvnjf-, schelm-, schurk-, stoffel-, vlegelachtig ; of

die een persoon van zekeren stand, of zekere betrek-

king bekleedende, aanduiden, als boerachtig , meester-,

monnik-, schoolmeesterachtig.

— In enkele woorden staat de persoonsnaam , aan

welken -achtig wordt toegevoegd, in den vorm van

het meervoud, waardoor dan als 't ware de soort in

haar geheel wordt aangeduid. Zoodanige zijn : jongens-

achtig , meisjesachtig, kinderachtig en domineetachtig.

— De woorden op -achtig, op personen toegepast,

hebben altijd eene ongunstige beteekenis , zelfs dan

,

wanneer de persoonsnaam, waarvan zij zijn afgeleid,

niets kwaads aanduidt. Jongentachiig en meisjesach-

tig zien op de hoedanigheid van personen , die zich
,

in strijd met hun leeftijd of met hunne kunne, als

jongens of meisjes gedragen ; kinderachtig is eene be-

risping , in tegenstelling van kinderlijk , dat onschuldig

of zelfs lief is. Van persoonsnamen gevormd , die .een

stand uitdrukken , geven zij te kennen , dat iemand zich

op ongepaste of belachelijke wijze als eeu persoon van

dien stand aanstelt : meetterachtig is hij , die in toon

en manieren den meester speelt, domineetachtig , wie

altijd den dominee uithangt.

— Beutachtig, dat geene ongunstige beteekenis

heeft, wordt ook bijna uitsluitend van zaken, uiterst

zelden van personen gezegd.

è) Achter namen van dieren , die zekere in 't oog

loopende eigenschappen hebben ; altijd op personen

toegepast en in ongunstige opvatting; als aap-, ezel-,

schaap-, stierachtig , of wel het meer algemeene beest-

achtig en monsterachtig.

c) Achter stofnamen, als aardachtig , been-, gal-,

gelei-, glas-, hoorn-, hout-, kalk-, klei-, kristal-,

kurk-, leder-, leem-, melk-, roet-, slijm-, spont-,

tteen-, vleetch-, water-, zwavelachtig.

2) Achter bijvoegl. naamw., die aanduiden

a) eene kleur, als blauw-, bruin-, geel-, groen-,

paars-, rood-, zioarlachtig.

è) een smaak, als bitter-, rinsch-, zoel-, zout-,

guurachtig.

c) een toestand, als nieuw-, oud-, rotachiig.

II ) Die op personen betrekking hebben , en de nei-

ging tot, of de hebbelijkheid van het verrichten eener

werking te kennen geven ; weder in ongunstige op-

vatting, met het bijdenkbceld, dat die neiging of

hebbelijkheid verkeerd, althans onaangenaam is. In

die gevallen wordt -achtig aan den stam gevoegd van

het ww., dat de werking te kennen geeft; als babbel-

achtig ,
praat-, schrik-, snap-, snoep-, talm-, treuzel-,

woel-, zeurachtig.

— Beuzelachtig wordt ook , spolachtig zelfs veelal

,

op zaken toegepast, om eene hoedanigheid uit te

drukken , die bewijst of doet vermoeden , dat men
beuzelt of spot.

— Schilderachtig en feekenachtig worden in goeden

zin opgevat ; doch zij hebben ook geene betrekking

op personen, maar op zaken; of, voor zooverre zij

op personen worden toegepast, worden deze niet als

handelende, maar als lijdende — en dus als voorwer-

pen — beschouwd. Zij geven die hoedanigheid te ken-

nen , die als 't ware uitnoodigt om het voorwerp

,

waarin zij zich bevindt , af te schilderen of af te

teekenen.

— Aaiim. Schaamachtig , ofschoon tegenwoordig

veelal schiaamachiig uitgesproken , is niet gevormd van

het ww. schamen en dit achterv. -achtig, maar van

het verouderde zuw. schaam , mnl. tcame , met het

andere achterv. -achtig. Zie op het woord.

III) Die, op personen toegepast, een toestand, of,

van zaken gezegd , eene hoedanigheid uitdrukken

,

welke het aanwezig zijn van eene kwaal of ziekte be-

wijst of doet vermoeden.

Tc dien einde wordt -achtig gevoegd achter

a ) den naam van datgene in het lichaam , waarin

de ongesteldheid zetelt, of dat haar veroorzaakt; als

klierachtig , zenuwachtig en galachtig.

b ) den naam eener ziekte of kwaal , als kanker-

achtig , koortt-, kramp-, pett-, roos-, schurft-, te-

ring-, ti/phusachtig.

Spell. en Uitspr. — 1. De woorden op -achtig zijn

eigenlijk samenstellingen, maar behooren in zooverre

tot de afleidingen, als achtig ten aanzien zijner be-

teekenis de natuur van een waar achtervoegsel heeft

aangenomen. De oorspronkelijke kracht van het bnw.

achtig wordt in geene enkele samenstelling meer gevoeld

en is zelfs in 't volksbewustzijn geheel vergeten; de

woorden onder II) en III a) hebben eene beteekenis,

welke uit die van achtig niet rechtstreeks voortvloeit.

Iutusschen bewaren alle, evenals de woorden op -aard,

wat hun uiterlijken vorm , wat de spelling en verdeeling

in lettergrepen betreft , het karakter van samenstellingen.

Men laat het grondwoord in zijn geheel, men spreekt

en men schrijft bij 't afbreken: aap-achtig ,
praat-

achtig , roos-achtig , zuur-achtig, gal-achtig, rot-

achiig, wit -achtig , dief-achtig ,
glat-achtig , en niet,
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gelijk eene echte afleiding eischen zou: a-pachtig

,

pra-tachtig , ro-zachtig , zu-rachtig
,
gal-lachtig , rot-

iachiig , wit-tachtig , die-vachtig
,
gla-zachtig.

2. Het achtervoegsel -ig heeft
,

gelijk sommige an-

dere suffixen , het vermogen om den klemtoon , indien

hij niet (gelijk in bestand, het grondwoord van be-

stendig) reeds op de laatste lettergreep van het grond-

woord valt , naar achteren te trekken en op de voor-

laatste lettergreep over te plaatsen, als in vijündig

van vijand, ootmoedig van ói'tmoed, baatzuchtig van

baatzucht, armoedig van armoede. Ons taaieigen zou

derhalve medebrengen, dat bij de woorden met -achtig

de klemtoon op acht viel, dat men aardachtig , been-

achtig enz. uitsprak. Die woorden maken echter eene

uitzondering op den regel ; men zegt aardachtig , béén-

achtig enz ; ongetwijfeld om ze ook voor het oor te

onderscheiden van andere woorden , die met het vol-

gende achterv. -achtig gevormd zijn , als deelachtig

,

woonachtig enz. Zie het volgende art.

-ACHTIG, zelfstandig achtervoegsel , doorgaans

met den vollen klemtoon , ter vorming van bijvoegl.

uaamw. Goth. -hafts (sciulze 124); ohd. -haft, ook,
doch zelden, -haftig (graff 4, 739— 742); mhd -haft ,

-haftec (bkx. 1, 604); nhd. -haft, -haftig; osaks.

-haft , -aft (schmeller 49); ofri. -haftich, -heftich

,

-aftich , -achtich (richth. 790); mnl. -achtich en
-echtich, nnl. hetzelfde als -haft en -haftig.

Kt > in. — 1 . Uit goth. haban (honden , bezitten), het

*tamwoord van hebben , waarncvens nog de vormen
(hij) heeft, onderhevig en het znw. have (bezitting)

bestaan, ontsproot een bnw. haft, dat hebbende , hou-

dende beteekende. Dit haft, als achtervoegsel gebezigd

,

nam dikwijls het achterv. -ig aan , zonder daardoor

zijne beteekenis te wijzigen. Zoo bestaat er geen on-

derscheid in de beteekenis van manhaft en manhaftig

,

krijgshaft en krijgshaftig , naamhaft en naamhafiig

,

noch tusschen ernstaft en ernstaftich bij plant.; ook
wisselen ohd. unmuozhaft en unmuozhaftig , namahaft
en namahaftig , nhd. wahrhaft en wahrhaftig , theil-

haft en theilhaftig elkander af.

2. Ook andere bnw. hebben zidke dubbele vormen

,

met en zonder -ig: eerwaardig en standvastig b. v.

hebben insgelijks -ig, ofschoon waard en vast in eer-

waard(e) en standvast(e) reeds bnw. zijn; en, hoewel

men thans verschil maakt tusschen levend en levendig,

oorspronkelijk bestond dat onderscheid bij ons even

weinig als nog heden bij hd. lebend en lebendig.

3. Uit -haftig ontstond een bijvorm -achtig door
de bekende verandering van J't in cht, en door de

uitlating der h, die ook bij -aard voor -hard en
mnl. soms bij woorden op -hede , -heid, plaats vond
(icarede, wareit , voor waerhede , waerheit , enz.):

zie -aard en -heid. Dat dit -achtig, als b. v. in

deelachtig , twijfelachtig , vreesachtig en woonachtig

,

inderdaad één is met -haftig , wordt door de beteekenis

der woorden, die met dit -achtig gevormd zijn, door
de tusschenvormen ernstaftigh en slandaftigh bij plant.
en kil., en door de gelijkstelling van slandaftigh met
standachtigh bij den laatstgenoemde bniten twijfel ge-

steld; gelijk dan ook onze bnw. op -achtig in den
regel met de hoogd. op -haft en -haftig overeenstem-

men. De uitlating der h had reeds plaats bij onze oude
naburen, de Friezen en Saksen, wier talen op de

vorming der onze onmiskenbaren invloed hebben ge-

had. Zoo staat b. v. ofri. leynafftiga (leugenachtige)

op dezelfde bladzijde naast eerhaftich (Jurispr. Fris.

2, J52); en osaks. treuhaft komt in een ander hand-
schrift onder den vorm treuuaft voor.

Intosschen bleven de vormen -haft en -haftig naast

achtig bestaan, en treft men b. v. naamhaft en naam-
haftig bij hoopt, vondel, brandt e. a. aan, of-

schoon kil. reeds naamachtig heeft.

Beteek. en Gebruik. Het bnw. haft, vau ha-

ven, hebben, d. i. bezitten, houden, bevatten, had

oudtijds , behalve eene passieve beteekenis , ook de ac-

tieve van hebbende, houdende, bevattende. Deze blijkt

o. a. zeer duidelijk uit de ohd. uitdrukking eines kin-

des haft sein, een kind bevattende, zwanger zijn, in

welken ziu vau zwanger ook haft alleenstaande ge-

bezigd werd. Dezelfde beteekenis behield haft in sa-

menstellingen, als goth. qïthuhafts (in ulero habens),

zwanger; ohd. maraghaft , merg hebbende , inhoudende ;

wazzarhaft, waterzuchtig , water inhebbende ; osaks.

treuhaft, trouw hebbende, getrouw; en nhd. leib-,

theil-, tugend-, wohnhaft, d. i. een lichaam, deel,

deugd , woon hebbende.

— Uit deze eigenlijke en oorspronkelijke beteekenis

heeft zich bij de woorden op -haft en -haftig eene

tweede ontwikkeld. Het hebben of aan zich hebben

van iets kon ook worden opgevat als het vertoonen

of aan den dag leggen daarvan, en zoo kreeg -haft,

haftig, -achtig de beteekenis van beloonende , ver-

toonende.

1) In de eigenlijke beteekenis van hebbende ge-

nomen, vormt -achtig bijvoegl. naamw., die te ken-

nen geven , dat een persoon of eene zaak datgene beeft

of bevat, nat door het eerste lid wordt aangeduid.

Het voorwerp van het bezitten of bevatten is natuur-

lijk eene zelfstandigheid , of iets dat als zoodanig ge-

dacht wordt , en daarom is het eerste lid noodwendig

een zuw. Met die bedoeling wordt -achtig gehecht aan

de znw. deel, twijfel, vrees, waar en woon, en vormt

deelachtig, deel hebbende, twijfelachtig , twijfel mede-

brengende, vreesachtig , vrees hebbende, waarachtig

,

waarheid behelzende, of waarheid sprekende, woon-

achtig, woon hebbende. Ook behooren hiertoe de woor-

den bergachtig , heuvelachtig , steenachtig , fabelachtig

eu leugenachtig, d. i. bergen of heuvels hebbende,

veel steenen bevattende , fabels of leugens behelzende.

Over den onjuisten klemtoon in de laatstgenoemde

woorden , zie beneden.

— Van in. 1. Waar, als znw. voor waarheid, is

iu het Ohd. en Osaks. bekend, en komt nog voor in

ons waarzeggen. — Het znw. woon voor woning is

bekend uit de zegswijze metterwoon (met de woon)

en is nog in 't Vlaamsch algemeen in gebruik.

— A.in in. 2. Met -haftig, in den zin van heb-

bende , bezitten wij alleen de weinig gebruikelijke woor-

den naamhafiig (ook naamhaft), een grooten naam

hebbende, en zeeghaftig , d. i. die de zege behaidd,

verkregen , weggedragen heeft , en haar dus bezit.

2) Met de overdrachtelijke beteekenis vertoonende

,

aan den dag leggende , zijn (behalve in schaamachtig)

alleen de vormen -haft en -haftig in gebruik. Ook

in deze opvatting is het eerste lid natuurlijk een znw.

De hiertoe behoorende woorden zijn: ernsthaftig,

heldhaftig en manhaft of manhaftig; d. i. ernst aan

den dag leggende , zich een held , een man betoonende.

— Schaamachtig komt af van het znw. schaam

voor schaamte, dat ohd. en osaks. onder den vorm

scama bekend was en mnl. scame luidde ; het betce-

kent dus: schaamte aan den dag leggende, en stemt

overeen met ernsthaftig

.

— Krijgshaft en krijgshaftig is niet krijg , maar ge-

schiktheid voor den krijg vertoonende. De in deze af-

leidingen anders niet gebruikelijke 2 (I " nv. van het

grondwoord (krijgs) geeft hier ook uiterlijk getuigenis

van de min of meer onregelmatige vorming.

Spell. en l itspr. — 1. Uit het aaugevoerde blijkt

,

dat ook de woorden op dit -achtig, evenals die op

het vorige -achtig, eigenlijk samenstellingen zijn, die

alleen daarom als afleidingen moeten gelden , omdat

achtig eene meer onbepaalde beteekenis heeft gekregen ,

dan een bnw. achtig op zich zelf zou medebrengen.



755 ACHT. ACHT. 756

Intusschen blijft ook hier de wijze , waarop de woorden

in lettergrepen gescheiden worden, van hunne oor-

spronkelijke natuur getuigen. Men laat het grondwoord

in zijn geheel, en scheidt aldus: berg-achtig, deel-

achtig, fabel-achlig , heuvel-achlig , leugen-achlig

enz.; niet, gelijk bij echte afleidingen: ber-gachtig

,

dee-lachtig
,
fabe-lachtig enz. Om dezelfde reden spelt

men ook vreesachtig, waarachtig , woonachtig, niet

vreezachtig , warachlig , wonachtig.

2. Het hier behandelde achtervoegsel heeft, over-

eenkomstig ons taaieigen (verg. het vorige art., bij

Spell. en Uitspr., 2), den vollen klemtoon op de

voorlaatste lettergreep: deelachtig, vreesachtig, waar-

achtig, woonachtig, en evenzoo manhaftig, held-

haftig enz. Bij de woorden op -ha/lig lijdt die regel

geene uitzondering; doch onder die op -achlig hebben

berg-, heuvel- en steenachtig algemeen, fabel-, leugen-

en schaamachtig in den mond van velen , den klemtoon

niet verplaatst, naar het voorbeeld der woorden met

-achlig gevormd. Dit is het gevolg eener begripsver-

warring: men onderscheidde niet altijd steenachtig

,

veel steenen bevattende, van steenachtig, op steen ge-

lijkende; fabel- en leugenachtig konden ook opgevat

worden als het voorkomen van fabels en leugens heb-

bende, en schaamachtig als geneigd om zich te

schamen.— Aan in. Daar de vormen op -haftig, die alle

regelmatig den klemtoon op de lettergreep haft leg-

gen, meer in gebruik zijn dan die op -haft, zijn

deze laatste, namelijk krijgshaft , manhaft en naam-

haft, alleen gebruikelijk in verbogen vormen, omdat

alleen de zoodanige, als eindigende op eeue toonlooze

lettergreep , den klemtoon op haft toelaten :
krijgshafte ,

manhafter, naamhaftste . Om dezelfde reden zijn ook

van eerwaarde, standvaste enz., nevens eerwaardig,

standvastig enz., slechts de verbogen vormen in ge-

bruik : de onverbogene zouden , in strijd met het spraak-

gebruik , den klemtoon op de eerste lettergreep moeten

leggen: eerwaard, standvast.

"ACHTING, zuw. vr., zonder mv., als bena-

ming eeuer voortdurende werking. Van Achten. Ohd.

ahtunga (graff 1 , 10S) ; nhd. achtung ; ags. eahtung

(ettm. 22); ranl. achtinge. Eigenlijk, overeenkomstig

de afleiding: de daad van achten, het achten, in 't

algemeen. Voorheen werd achting werkelijk in alle

beteekenissen gebezigd, waartoe de verschillende op-

vattingen van achten aanleiding gaven. Naar de grond-

beteekenis van het ww., die van denken, beschouwen,

gold mnl. achtinge in den zin van overdenking, over-

weging , overleg, beraad, vervolgens in dien van

inzicht , overtuiging , en van bedoeling ,
voornemen

,

plan (zie Mnl. IVdb. 1, 41). In de 17 de eeuw werd

achting inzonderheid genomen voor oplettendheid , op-

merkzaamheid, waarvoor wij thans het grondwoord

acht bezigen, in de uitdrukkingen acht geven, acht

slaan en in acht nemen. Later is ook die opvatting

verouderd , en de hedendaagsche taal kent achting nog

slechts in ééne beteekenis, aan achten als bedr. ww.

ontleend. Stond in 't Mnl. het begrip van denken,

bedenken op den voorgrond, in de 17d8 eeuw dat van

opletten, thans is dat van oordeelen, schatten hoofd-

zaak geworden, en wel bepaaldelijk het gunstig oor-

deelen over een persoon, in overeenstemming met

achten in de bet. bedr. 3), ten gevolge waarvan

achting thans nagenoeg met hoogachting gelijkstaat.

xviide E. — 1 ) Oplettendheid , opmerkzaamheid

,

met het doel om te leeren kennen , of om te weten

wat er voorvalt. Hetzelfde als acht in de hedendaagsche

uitdrukkingen acht geven en acht slaan: zie Acht

(3de art., 1) en verg. Achten (onz., 1). — Als

zoodanig was achting vooral gebruikelijk in de zegs-

wijzen:

— Achting slaen (op iemand of iels), er opletten.

Niemand betrouw op toeval in dit leeven

,

Dat, met een stuipjen , ieder kan begeeven,

Eerder op achtingh geslaagen werd.

six v. chand. 397.

— In achting nemen (iemand of iets), opmerk-

zaam beschouwen.

Maer als hy 't ongeval in nader achting nam

,

Soo vondt hy dat het quaet hem van sijn vader quam.
CATS -2, 337.

2) Oplettendheid, opmerkzaamheid, met het doel

om iets waar te nemen of te beschouwen, en zich

daarnaar in doen of laten te richten. Hetzelfde als

acht in de hedendaagsche uitdrukkingen acht geven en

acht slaan: zie Acht (3
de art., 2) en verg. Achten

(onz. 1 en 2). || De Heere is een rechter, ende by

hem en is geen achtinge des aengesichts (geen aanzien

des persoons) , Jes. Sir. 35, 13. Beelden, taafreelcn,

altaaren, zonder achting op ouderdoom, konst oft

kostelykheit, werden gevelt, geklooft enz., hooft,

N. H. 101.

Vooral in de zegswijzen

:

— Achting geven op (iets), er acht op geven, het

in aanmerking nemen. ||
Sonder achtinge te geven op

de eerstgeboorte, Gen. 48, Kanit. 27. Gy gaeft goede

achtinge op alles, Ps. 139, Kanll. 28.

— Achting hebben voor (iets), er acht op slaan,

het in aanmerking nemen. || In het beroepen van

Predikanten, ten platten lande derVeluwe, moet men

agting hebben voor de genegenheid der Amptsjonkeren

van den Hervormden godsdienst, Teg. Staat d. Ver.

Ned. 3, 190.— Achting stellen op (iets of iemand), acht slaan

op, in 't oog houden (eene zaak), ontzien (een per-

soon). || Dese mannen en hebben, o Koningh, op u

geen achtinge gestelt, Dan. 3, 12 (verg. 6, 14).

— In achting nemen (iets of iemand), hetzelfde.

|| Want sy hebben nagelaten den Heere in achtinge

te nemen," Hos. 4, 10. Niet willende..- in achtinge

nemen sijne wereken ende gerichten, Jes. 42, Kantt.

53. Dat de zelve wel in achtinge zullen nemen (wel in 't

oog zullen houden) , dat enz., brandt , De Ruiter 840.

— In achting komen , in aanmerking komen ,
in

't oog gehouden worden.

Laet dit staeg, UeTe ziel, by u in achting komen,

En dan sal alle vrees u worden afgenomen.
CATS 3 , 315.

3) Behalve de opvattingen, onder 1 ) en 2) ge-

noemd
,
gold achting destijds ook nog in den zin van

meening, inzicht, die reeds in 't Mnl. bekend was,

en tevens in dien van schalling, waardeering , die

den overgang maakt tot de hedendaagsche beteekenis.

Plantijn stelt achtinge gelijk met meyninge en

schattinge, en vertaalt het o. a. door arbitratio en

aestimatio; bij kiliaan is achtinghe hetzelfde als

achte, t. w. aestimatio, existimatio. Duidelijk spreekt

deze opvatting in de zegswijze:

In achting zijn (van personen), in aanzien zijn
,

in hooge schatting staan; t. w. uit het maatschappe-

lijk oogpunt, en dus nog verschillende van de heden-

daagsche beteekenis, waarbij de hoogschatting onder-

steld wordt haren grond te hebben in de zedelijke

waarde van den persoon. || lek... stelde haer het

Euangelium voor , . . . ende in het bysonder den genen

die in achtinge waren, Galat. 2, 2.

— Nog op 't laatst der 18de eeuw vindt men

achting in deze opvatting van aestimatio ,
fr. eshma-

tion gebezigd , waarvoor wij thans schatting zeggen

,

terwijl ons achting aan fr. eslime beantwoordt. ||
Uw

eigen karakter. . . lydt er in myne achting ongeloof-

lyk veel door, Leev. 1, 169.
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liedend, bet. Thans geldt achting slechts in ééne

opvatting, beantwoordende aan die van achten in de

bet. bedr. 3). Het beteekent namelijk: het op hoogen

prijs stellen , het hoog schatten van een persoon , ge-

grond op de zedelijke waarde of de verdiensten , die

men hem toekent; de gunstige meening, die men om-
trent iemand koestert, te gelijk met het gevoel door

dat gunstige oordeel verwekt en de daaruit voortvloeiende

wijze van bejegenen. De persoon, dien meu aldus op

prijs stelt, en wien men dat gevoel toedraagt, wordt

door het vuorz. voor aangewezen.
|

Achting is de

vrucht der verdiensten , die wy in anderen ontdekken

,

Leev. 8, 102. Zo gy myne beste Lotje. . . kende, ik

geloof dat gy myue achting. . . zoud billylcen, 2, 225.

Myne byzonder groote achting voor deeze uitmuntende

vrouw, 4, 57. Elk onzer stelt doorgaans zeer veel

prijs op de achting en het goed gevoelen der men-

schen, v. d. pai.m, Sal. 1, 155. De achting, die

men aan den ouderdom schuldig was, 6, 435. Dat

wij geacht en bemind worden door hen, op wier ach-

ting en liefde wij prijs stellen, 7, 279.
— Dikwijls wordt achting genoemd in tegenstel-

ling van andere gevoelens eu gezindheden , ah eerbied,

vriendschap enz., vooral van liefde. Jj
Dat je in mijne

oogen meer dan de achting , dat je den eerbied waar-

dig zijt van alle weidenkenden , K. Zev. 4 , 282. Hoe-
wel achting geene vriendschap maakt, zo kan er

evenwel onmogelyk vriendschap bestaan zonder achting

,

Leev. 1, 24. Nooit zal zy aan V. (d. i. aan mij)

kunnen denken , dan met achting. Achting ! yskoud

denkbeeld!... Achting! en ik heb... een hart...

om haar te beminnen! 1, 111. Uwe achting zal hem
meer bevallen dan uwe liefde, 2, 161. Mocht haar

zuster. . . al meer achting en genegenheid dan sympa-

thie voor haar gevoelen, v. lennep, Rom. 7, 187.
— Inzonderheid is het woord gebruikelijk in tal

van zegswijzen, als: jj Achting voor iemand opvat-

ten, krijgen (K. Zev. 5, 48), hebben (langendijk
4, 69; Leev. 2, 134; 5, 279; X. Zev. 2, 80),
koesteren, gevoelen (groen v. pr. Versch. 66).

Iemand zijne achting waardig, onwaardig keureu (Leev.

2, 354). Iemand zijne achting schenken. Iemand
achting, de grootste achting, alle achting toedragen

{Leev. 1, 9; 8, 102; langendijk 4, 225). Iemand
achting betoonen, bewijzen. Iemand zijn achting en

vertrouwen bewijzen (v. lennep , Rom. 7, 192).

Iemand achting inboezemen (v. d. palm, Sal. 2,378;
v. lennep, Hom. 12, 50; pierson, Mériv. 3, 210);
afdwingen. Aller achting en genegenheid wegdragen
(v. d. palm, Leerr. 2, 278). Aanspraak hebben op

ieders achting en eerbied (K. Zev. 4, 140). Iemands
achtiug waardig zijn (Leev. 1, 142; 3, 47), zich

waardig toonen (Leen. 3,50), verdienen (Leev. 1, 26;

3, 97), verkrijgen, zich verwerven (K. Zev. 4,42),
winnen (langendijk 2, 164; K. Zev. 5, 165), ge-

nieten (Leev. 2, 113; K. Zev. 4, 159), verbeuren

(K. Zev. 5, 163). Zijne achting bij iemand verliezen

(langendijk 2, 319; 4, 141). Alle achting voor
iemand verliezen (pierson, Mériv. 3, 258); enz.

— In achting staan of — zijn
, geacht worden

,

achting genieten.
f|
Juffrouw De Gjoot wordt hier ge-

houden voor een vrouw van veel verstand . . . , en

staat in groote achting bij allen die haar kennen ,

ll'ildsch. 2, 73. Onze familie is in groote achting;

myne ouders zyn voortreffelyke meuschen , Leev. 1

,

360 De Militairen zyn hier in groote achting (zeer

gezien), 5, 302. Haar, die bij Mevrouw zaliger zoo

in achting was, v. lennep, Rom. 1, 243.

Bloos vrij
, gy Afgod van deze aarde !

Hoe hoog In achting, blijft uw waarde
Te kleen , dan dat enz.

BllD. 8, 46.

— Met achting , op eene wijze die van achting ge-

tuigt. || Iemand met achting behandelen (langendijk

2, 344; Leev. 1, 139). Met achting van iemand

spreken (Leev. 2, 138; 5, 80; v. lennep, Rom.

7, 206).
— Uit achting, aanduiding dat achting voor een

persoon de beweegreden is eener handeling, veelal van

een gunstbewijs, eene schenking enz. || Ik zal uw
verzoek inwilligen uit achting voor uwen vader. Uit

achting en vriendschap, opschrift op geschenken. —
De overigen zullen hem ontzien , niet meer uit achting

,

maar uit vrees, K. Zev. 5, 291.

Dit boek, met goud bewonden,
Werd u uit achting van den koning toegezonden.

lanoenoijk 4, 70.

— Achting, in dezelfde opvatting, doch door het

gebruik verzwakt , is de gewone beleefdheidsterm ter

uitdrukking der heusche gevoelens , waarvan men iemand

de verzekering wenscht te geven , als b. v. in het on-

derschrift van een brief, bij het opdragen van groe-

ten, enz. Verg. bij Achten, bedr. 3). || Met achting

( met de meeste — , met alle—, met verschuldigde—

)

heb ik de eer mij te noemen enz. — Ik blyve met

achting, Uw Ed. Dienaar en Vriend , Jork, langen-
dijk 4, 255. Met de grootste achting en verwonde-

ring over uwe ongemeene talenten, noem ik my enz.,

Leev. 6, 80. Myn Heer Helder groet u met achting,

1 , 64. De jonge lieden hebben my bevolen u te groe-

ten eu van hunne achting te verzekeren, 1 , 75. Myne
verzekering van achting voor U H. Ew. en Mevrouw

M., 2, 133.
— Achting voor zich zelven, betamelijk gevoel van

eigenwaarde, waardoor iemand weerhouden wordt iets

te doen , dat met de waardigheid van zijn karakter in

strijd zou wezen. || Heb achting voor u zelf, Leev.

4 , 126. Geene achting van menschen is iets waardig,

die niet met achting voor ons zelven gepaard gaat,

v. d. palm, Sal. 7, 283. De bewustheid enz....

hadden balsem in haar wond gegoten en haar die achting

voor zich zelve teruggegeven , welke zij een tijd lang

had gemist, K. Zev. 5, 259. Een vrouw, die zich

zoo gekompromitteerd heeft, in een kring, waar men
achting voor zich zelven heeft , te ontvangen , 5,342.
— Ofschoon de achting altijd een persoon tot voor-

werp heeft, kan toch het object ook uitgedrukt zijn

door een woord dat eene zaak aanduidt, t. w. wanneer

die een persoon vertegenwoordigt. || Een naam, die

door iedereen met achting genoemd wordt. Een han-

delshuis, dat alle achting verdient. Achting voor gods-

dienst, deugd, wetenschap, kunst. — De muziek is

by hem in de hoogste achting, Leev. 1, 161. Heb

achting voor het oordeel van braave. . . lieden, 4, 126.

Myn heer, 'k heb achting voor het hoog en ad'lyk bloed.

LANGENDIJK 2, 292.

Als voor eed en, trouw en waarheid niemand achting meer
[betoont.

D. J. v. lennep 237.

— xt inde e. In de vorige eeuw werd achting nog

in eenige zegswijzen gebezigd, die sedert in onbruik

geraakt zijn , als

:

— Iemands achting hebben, thans genieten. || Gy
hebt al myn vertrouwen , omdat gy alle myne achting

hebt, Burg. 12.

— Achting dragen, thans gevoelen of koesteren;

Iemand achting dragen, thans toedragen.

'k Vind iets in uw gezicht dat my doet achting draagen.

LANOBNDIJK 4, 31.

Mevrouw , 'k zal u voortaan als moeder achting draagen.

4, 87.

— Iemand zijne achting geven, thans schenken.

|| Dat gy me uwe achting geeft, langendijk 2, 286.
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— Achting tot iemand, of, wanneer Je persoon

wordt aangewezen door een pers. vnw., ook met te,

gevolgd door -waarts; thans uitsluitend voor. || Een
teken van achting tot ons, langendijk 2, 163.

Myne achting te uwaards, Leev. 2, 220.
— Syn. Achting, Hoogachting, Hoogschat/ing,

Eerbied. — Hoogachting is de bloote versterking van

achting, gelijk hoogachten van achten. Naar gelang

de waardeering van iemands zedelijke waarde of ver-

diensten hooger klimt, stijgt ook het gevoel, dat men
voor hem koestert: de achting wordt hoogachting.

Als uitdrukking van beleefdheid , in welk opzicht achting

door het gebruik vrij wat is afgesleten en verzwakt,

is hoogachting een edeler term. Van beide woorden

verschilt hoogschatting in een wezenlijk punt. Wel
geeft het insgelijks , en zelfs nog uitdrukkelijker , het

hoog schatten , het op hoogen prijs stellen van een

persoon te kennen ; wel onderstelt het evenzeer , dat

de goede dunk gegrond is op de loffelijke hoedanig-

heden , die men iemand toekent ; maar het omvat niet

tevens de gezindheid, door die gunstige meening ver-

wekt , met de daaruit voortvloeiende wijze van beje-

genen. De hoogschatting ziet meer op het oordeel,

de hoogachting op het gevoel. De eerste is meer objec-

tief, de laatste subjectief. De eerste kan vereerender zijn

dan de laatste, maar zij blijft altijd koeler en heeft

minder behoefte om zich in woorden of daden te uiten.

Wat het juiste begrip van eerbied betreft, is ecue

onderscheiding noodig, naarmate men den eerbied wer-

kelijk gevoelt, in zijn binnenste koestert, öf alleen

uiterlijk in spreken of handelen betoont. In het eerste

geval is eerbied de hoogste mate van hoogachting,

gepaard met de bescheidene erkenning van eigen min-

derheid , waardoor men tegen iemand opziet en zich

gedrongen gevoelt hem eer of hulde te bewijzen. Men
heeft eerbied voor zijne ouders , voor bejaarde leer-

meesters, voor hooggeplaatste personen, die de alge-

meene achting genieten. Maar geheel iets anders is de

eerbied , wanneer die niet als een gevoel van het hart

,

maar als een uiterlijk betoon gedacht wordt. Het is

dan slechts de schijn , niet het wezen. De hoogachting

,

de achting zelfs, kan geheel ontbreken. Een weinig

achtingswaardigcn , maar stokouden , bedelaar kan men
met eerbied bejegenen ; aan een overheidspersoon , die

zich onwaardig gedraagt, en wien men niet de minste

achting toedraagt, kan men toch allen eerbied bewij-

zen. In die gevallen geldt de eerbied niet den per-

soon, maar zijne jaren, zijn rang of zijn stand: hoe-

danigheden, die, wanneer zij met persoonlijke ver-

diensten gepaard gaan , een gevoel van eerbied opwekken

,

maar zelfs dan , wanneer die verdiensten ontbreken

,

nog altijd recht hebben op eerbiedsbetoon. Achting

daarentegen , en evenzoo hoogachting en hoogschatting

,

betreffen altijd den persoon zelven en zijne innerlijke

waarde.

Samenst. Achtingswaard , -waardig.

ACHTINGSWAARD. Zie het volgende art.

ACHTINGSWAARDIG, bnw.; -waardiger,

-waardigst ; vroeger veelal Achtingwaardig , doch thans

altijd met de s gesproken en geschreven. Uit Achting
in de hedend. bet. en Waardig. Van personen , of van

zedelijke hoedanigheden enz., die een persoon vertegen-

woordigen. Achting waardig, verdienende geacht te

worden, door zedelijke waarde of verdiensten hoog-

achting inboezemende, j] De achtingwaardige hoogbe-

jaarde Juffrouw D. V., Leev. 4, 182. Eens voor al

zeg ik u , dat grootheid , zonder zedelyke goedheid

,

by my niet achtingwaardig is , 3 , 20. Ik verlang

vuurig eene vrouw te zien, wier karakter zo achting-

waardig is, 6, 37. Rijkdom en aanzien zijn niet onbe-

staanbaar met agtings- en beminnenswaardige hoeda-

nigheden, Wildsch. 2, 272. Onder de grootste afdo-

lingen van het mcnschelijk verstand moet men ook

deze tellen, dat de trotschheid zich voor achtingwaardig

houdt, v. d. palm, Leerr. 2, 289. Het achting-

waardige der ware godvrucht, 2, 277. Alhct achtings-

waardige der grijsheid, Sal. 6, 435. De man, die

een rijk geborduurd kleed draagt, wordt daardoor niet

wezenlijk eer- of achtingwaardig, 1, 431. De bemin-

nelijkste huisvader en de achtingwaardigste burger,

1, 247. In achtingswaardige huisgezinnen, K. Zev.

5, 340.
— In volkomen gelijken zin geldt ook Achtings-

waard, vroeger Achtingwaard (-waarder, -waardst)

,

van het bnw. Waard, dat in samenstellingen hetzelfde

als Waardig bcteekent. || By u en uwc aebtingwaarde

i'amilie, Leev. 1, 10. Uwc aebtingwaarde ouders,

1, 18C. De tedere vriend ecner bedroefde achtiugwaarde

weduw, 7, 367.
— Nevens Achtingswaardig en -toaard is ook,

zonder cenig verschil van bcteekenis , de gewijzigde

vorm Achtenswaardig en -waard in gebruik , van het

ww. Achten, als znw. genomen. In onzen tijd komt
die wijziging zelfs meer algemeen in zwang; en te

recht, daar zij zich door meerdere welluidendheid aan-

beveelt. || Zult gij. . . den. . . hoogstweldadigen invloed

afweren , dien een man , zoo achtenswaardig als hij ,

op u uitoefenen kan? piekson, Mériv. 1, 57. Levi

Casano, den achtenswaardige!] en beminnelijken Israë-

liet, 3, 199. De gekrenkte eer ceuer achtenswaardige

vrouw te wreken, 3, 211.
— Achtenswaard schreef bild. reeds in 1825

:

|| Eergisteren in de nanacht ontviel ons de oude en

achtenswaarde oude Heer T., Briev. 4 , 193.

Syn. Zie Eerwaardig.
Afl. Achtingswaardiqheid (en Achtenswaardigheid)

.

ACHTINGSWAARDIGHEID, znw. vr.,

zonder mv., als benaming eencr bijzondere hoedanig-

heid. Van Achtingswaardig met het achterv. -heid.

Vroeger veelal Achtingwaardigheid geschreven , thans

ook Achtenswaardigheid: verg. het Vorige art. De
hoedanigheid van achtingswaardig; het geheel van al

die eigenschappen , waardoor iemand aan anderen wel-

verdiende hoogachting inboezemt. || Voorbeelden van

regelmatigheid, achtingwaardigheid en... ingetogen-

heid, v. d. palm, Sal. 7, 379. Een tweede trek van
Paulus achtingwaardigheid is zijne nederigheid , Leerr.

2, 289. Waar zijn gansene leven getuigenis van droeg

,

dat heeft hij ook hier in den vollen glans der achting-

waardigheid aan den dag gelegd, Red. 4, 137.

ACHTJARIG, bnw., om de absolute beteeke-

nis zonder trapp. v. vergel. Van het telw. Acht en

Jaar, met het achterv. -ig. Hd. achtjahrig.

1) Van levende wezens. Acht jaren tellende, acht

jaren oud. || Een achtjarig knaapje. Een achtjarig

paard. Een achtjarig eikeboompje.

2) Van tijdruimten, voorvallen, toestanden enz.

Acht jaren durende of geduurd hebbende. || Een acht-

jarig tijdperk. Een achtjarig lijden. Na eene acht-

jarige afwezigheid. Gedurende zijn achtjarig verblijf in

'de Oost.

ACHTJE. Zie Acht (znw., 4dc art.), vooral

de bet. 2, d).

ACHTKANT , bnw., om de absolute beteekenis

zonder trapp. v. vergel. Uit het telw. Acht en Kant
(zijde). Acht kanten of zijden hebbende; hetzelfde als

achthoekig , dat echter meer bepaald in de meetkunde

gebruikt wordt, terwijl achtkant de gewone uitdruk-

king in het dagelijksch leven is. || Een achtkante

koepel. Eene achtkante porseleinen kachel. De zoldering

wordt door achtkante pijlers ondersteund. Een stoep

met achtkante palen. — Toen zij van daar de acht-

kante zaal binnentrad , K. Zev. 1 , 281.

Afl. Achtkant (znw.).
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ACHTKANT, rnw. ons., mt -kanten, verkl.

kantje, inv. -jes. Het bnw. Ac/itkant als znw. ge-

UUIUell.

1
|
Figuur dia acht kanten of zij.1. n heeft, hetzij

als de gedaante van een itoffeujk voorwerp, h<-t/ij

bloutclijk L'evormd duur

werpai [jn n Hel pli in I

een achtkant li.' buomen dotën een achtkant in , vorm-
i achtkant.

t) Timmermans- en ichryuwerkenwerktoig. Boorl

.ui de beid. ' dik-

kere of de zoogenaamde aanslag , en liet dunnere of hlad,

,

j
graad vormen , dieni

de uiteinden van stukken hout, die tut eeu achtkant

of achthoek moeten samengevoegd nolden,

eischte schuiüte vau 67J graad 'e geren, zijnde de

helft van L86 , >i in. uit der hoeken van ecu regel-

matigen achthuek. Wanneer de aanslag aan het hoek-

punt verlengd i-, dan bedru pe of supple-

mentahoek natuurlijk 11-'; graad.

ACHTKANTIG, bnw., om de absolute bc-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Niet afgeleid van
Achtkant, maar door aanhechting vau liet achterv.

vuriud vun het telvv. Acht en Kunt in den ei-

genlijken zin. t. w, als Int gedeelte der oppervlakte

van een hard lichaam, waar twee zijvlakken samen-

komen in een meer uf minder scherpen rug vormen.
Acht zulke schcipe kanten hebbende. | Geen ronde

zuilen, maar achtkantige statten.

ACHTLETTERGREPIG, bnw., om de

absolute beteekenis tonder trapp. v. vergel. Van liet

telw. Acht en Lettergreep, met het achterv. -uj. Van

woorden. Uit acht lettergrepen bestaande. || l'cever-

zekermgsmaatschappij is een Bcbtlettergrepig woord.

ACHTMAAL, bflw. van hei I it het

telw. Acht en Maal (keer, werf). Ild. achtmal Vaal,
ofschoon eeu zuw , heeft in achtmaal en alle derge-

lijke woorden nagenoeg de waarde van een achter-

el. lu 'Lr nut samengestelde uitdrukking acht malen

daarentegen blijft het ecu znw.; daarom neemt bet

dan den meervoudsvorm aan, en blijft vau acht gc-

scboiden. Men aebryfl acht malen of achtmaal (niet

achtmalen). Verg. bij Maai. i
1"' c art.J.

1) AU bepaling bij eene werking of handeling, ter

aanduiding dat zij Lij herhaling, en wel op aclit ver-

schillende tijdstippen, plaats heeft i had , zal of moei
li. Il» n i

. hetzelfde ala bet min gewone Achtwerf.

Men /' -t "uk acht malen, acht keeren , acht reizen.

|| De deugniet heeft achtmaal gestolen , is :i< fa

i 'il, heeft achtmaal gezeten. Ik heb het tot

achtmaal toe vergeeft: beproefd.

1 woord, ter aandi

dat de hoeve Ihcid achl keeren genomen, met acht

uurden. || Achtmaal tvv.e i-

— Syn. Achtmaal twee, en 8 maal 2, zie

Maai,
i bijw. i.

Annni. In sommige woordenboeken vindt men een

bnw. achtmalig , hetzij van achtmaal afgeleid, hetzij

de afleiding van acht en maal ge-

vormd. (Jok bij verschillende schrijvers treft men dit

achtmalig en dergelijke woorden, als zesmalig , tien-

malitj , andermalifj enz., niet zcldeu aan, in navolging

van hoogd. achtmalig enz. Ilic uitdrukkingen BI

ofschoon niet volstrekt tegen den aard onzer taal,

hebben eene al te 11 igdnitache kleur, en zijn in elk

geval met ons spraakgebruik in strijd Hij spreken

niet van eene achtmalige waarschuwing , maar van

eene achtmaal herhaalde. Zn- verder de Aaiiin. bij

Maai. (
!•'• art).

ACHTMAANDSCH, bnw., om de absolute

beleckenis zoudel' trapp. v. vergel Van het telw. Acht

en Maand, nut het achterv. -teh. Alleen vim lande-

ren, in de uitdrukking: een acntnaandteh kind, een

kind, dat acht maanden na de bevruchting en dus

eene maand te vroeg — geboren is.
| "e kleine blijft

nog altijd achterlijk; men kan wel zien, dat het een

eb kindje is.

ACHTMANNIG , bnw., om de absolute be-

te knus tonder trapp. v. vergel San Int telvv. Achl
en Mun , met Int achterv. -ig. In de kroidkunde.

ijk van eene bloem, en bij uitbreiding van eene

die zulk eene bloem voortbrengt. Acht mon-
lyke voortplantingawerktoigen hebbende; tot die klasse

uiten bchoorende, wier bloemen acht meeldraden

of helmdraden hebben; octandria L. Hetzelfde als Int

meer gewone Achthelmnj i/ie ald.). Verg. Achtwijvig.

|t
De cschdoorn heeft achtmannige bloemen.

ACHTPONDER, znw. m., mv. -ponders.

Van het telw. Acht en Vond, niet het achterv, -er.

1 ) Een voorwerp , dat acht pond zwaar is , bepaal-

delijk in twee verschillende toepas-intren :

" ) Een kogel van acht pond. || De kauonncerboot

schoot het rooverschip een paar nchtponders achterna.

b) Een brood van acht pond. || In die huishou-

ding worden wekelijks drie achtponders genuttigd.

2) Een stuk geschut, waaruit men achtponders,

van acht pond , schiet. || Dat kanon is een

Bebtpon :

ACHTPOOTIG, bnw., om de absolute be-

tcekenis zonder trapp. v. vergel. Uit het telw. Acht
en Poot, nut het achterv. -iij. Hetzelfde als Acht-

beeniy , dat echter minder gewoon is. Van insecten

gezegd. Acht pootcn hebbende. || De spinnen zijn

achtpootige insecten.

ACHTPUNTIG, bnw., om de absolute betee-

kenii l la' trapp. v. vcrgel. Uit het telw. Acht en

Punt, met het achterv. -ig. Acht punten hebbende.

|| Een achtpuntig garenklosjc.

— In de wapenkunde. "Eene achtpuntige ster, die

in acht punten of stralen uitloopt. — Een achtpuntig

kruis, waarvan elk der vier armen aan het uiteinde

ingekeifd is en daardoor in twee punten uitloopt.

ACHTREGELIG, bnw, om de absolute be-

leekenis zonder trapp. v. vcrgel. Uit het telw. Acht
en Regel, met het achterv. -ig. Acht regels tellende,

uit acht regels Insta unie
|| Ben achtregelig versje.

Een achtregelig briefje.

ACHTSTE , bnw., om de absolute beteckenis zon-

der trapp. v. vcrgel. Van het telw. Acht met het achterv.

sle, dienende ter vorming van den overtreffenden trap;

in overeenstemming met twintigste enz., honderdste

en duizendste , als ook met tweeste , vijfsle , tienste

en enkele andere, die voorheen mede in gebruik wa-
ii n Achtste is derhalve oorspronkelijk een superla-

tief: die eenheid van eene rij , waarop de naam acht

uitsluitend — en dus meer dan op eenige andere —
toepasselijk was, werd de achtste genoemd (verg

oud-gr. ifiitutot;). Achtste (voorheen ook iu 't lloogd.

achteste: zie orimm, D. Wtb. 1, 107) was reeds in

't Mul. bekend nevens de turn meer L'ebruikelijke vor-

men achte en achtende, waarvan het in oorsprong

verschilde. Die beide waren ontstaan uit het o

achtede: bet eerste door samentrekking (achlde, achtte,

achte), het tweede door inschuiving ecner n; verg.

hd. achte, en ofri. ahtunda, deensch ottende , zw.

attonde. De grondvorm achtede beantwoordde aan goth.

ahtuda (80HUI/ZI 7), ohd. en osaks. ahtodo (c.KArr

1, 13H, siiivin.i.ui li, ags. eahtodha (tTTM. 22),

eng 'igh/h. Achte is alleen nog overig ie

Achtehalf, Achtel en Achtendeel (beide voor Achte-

deel): zie ald Buiten deze woorden is thans uitslui-

tend achtste in gebruik.

1) AU ranggetal. Onmiddellijk op de of het zevende
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volgende; de of het laatste of achterste van eene hoe-

veelheid , reeks of rij , welke uit acht eenheden bestaat.

|| De achtste man van die rij. De achtste boom. Het
achtste huis in die straat. De achtste term eener re-

kenkunstige reeks. — Op den vijftienden dagh der

achtster maent, 1 Kon. 12, 33. Ten achtsten dage,

Levil. 9, 1. Met zyn agtste jaar, Leev.i, 337. Van
zyn agtste jaar af, 6, 130.

— Gelijk alle ranggetallen, wordt achtste alleen

attributief gebruikt, en heeft daarom ook in het prae-

dicaat steeds het lidw. van bepaaldheid vóór zich , met

uitzondering alleen van een enkel straks genoemd ge-

val. || Deze dag is reeds de achtste van zijne onge-

steldheid. Zijn huis is het achtste van die rij.

— Se achtste , zelfstandig gebezigd en alleenstaande

,

beteekent de achtste persoon. || Gij zijt de achtste,

die mij dit vraagt. Zij is de achtste van hare klasse.

— Achter een eigennaam heeft het de waarde van

de achtste van dien naam. || Hendrik de achtste van

Engeland, de achtste koning van Engeland, die

Hendrik heette.

— In tijdsbepalingen beteekent de achtste hetzelfde

als de achtste dag eener maand. || De achtste Maart,

de achtste dag der maand Maart. De achtste, of
de achtste dezer , de achtste dag der loopende maand.

Meest in den 4den nv. zonder of met een voorz.,

als voor, op, na. || Hij stierf den achtsten Juui van

het vorige jaar. Zij vertrekken niet vóór den achtsten

April. Op den achtsten September. Sedert den acht-

steu Mei.— Wanneer de achtste dag van deze of gene maand

een bekende feestdag is , wordt achtste ook alleen ge-

bezigd, met weglating van den naam der maand. Üit

den aard der zaak echter is dit gebruik beperkt tot

die bepaalde plaatsen of kringen , waarin de feestdag

als bekend ondersteld wordt. Het meest gewoon is de

Achtste, voor 8 Februari, den verjaardag der Leid-

sche Hoogeschool. || Van de Groote Vacantie tot den

Achtsten. De recensie heeft plaats na den Achtsten.

— Aaum. Daar er geen persoon noch dag is,

die, op zich zelven beschouwd, de achtste heet,

blijft achtste in de bovenstaande en dergelijke uitdruk-

kingen een waar buw., en wordt als zoodanig verbo-

gen. Dus: „het zal den achtsten plaats hebben", niet

„den achtste". Om die reden behuort achtste ook

achter eigennamen verbogen te worden , als b. v.

:

„eene dochter van Hendrik den achtsten", niet den

achtste, gelijk meu veelal schrijft.

— Het achtste, zelfstandig gebezigd, wordt in zeer

onbepaalde beteekenis genomen voor: De achtste zaak,

het achtste punt, de achtste aanmerking, en dergelijke.

|| Het achtste waarop ik u opmerkzaam moet maken,

dat ik u te zeggen heb, enz.

— Inzonderheid in de uitdrukking Ten achtste

,

d. i. in de achtste plaats. || Ten achtste zult gij moe-

ten letten, enz.

— In e'én geval komt achtste, als ranggetal, met

het lidw. van eenheid voor, t. w. in het jasspel,

waar een achtste gezegd wordt voor de opeenvolging

van acht kaarten vau dezelfde kleur. Doch de uitdruk-

king is elliptisch , en beteekent eigenlijk : een geval

,

waarin kaarten van dezelfde kleur, tot de achtste

kaart toe, op elkander volgen. || Een zevende is zeld-

zaam , maar een achtste komt bijna nooit voor.

— xvide e. Opmerking verdient de verouderde uit-

drukking zijn achtstere of zijn achtster, die in de

16do eeuw in gebruik was, en zelfs, naar 't voorbeeld

van oudere bijbels, nog in den Statenb. gebezigd werd,

in den zin van hij zelf de achtste zijnde, dus hij

met zeven andere personen. || Doen Godt de weerelt

liet ondergaen... ende niemandt levendich en bleef,

dan Noë zijn achstere , v. vaernewijck, Hist. v.

Belg. (1574), f. 89 £. Indien Godt... de oude werelt

niet en heeft gespaert, matr Noë. . . sijn achtster

bewaert heeft, 2 Peir. 2, 5.

In vroegere bijbels, uit de 16de eeuw, leest men:
Noë zijn achter, sijn achtster en zijnder achtster:

zie de jager's Archief, 3, 205. En op gelijke

wijze in den Statenb. (2 Machab. 5, 27): „Judas de

Macbabeër, sijn tiender geworden zijnde", d. i. van
negen personen vergezeld. Elders vindt men: haerl.

achtstere; u, hun en ons iweestere, ook wy twee-

stère; zijn tweedere, zijn derder , zijn vierdere enz.,

of haerl. tienster, haer tiender , en reeds in 't Mnl.
veelvuldig: hem derder, hem vierder, hem vijfier, hem
twintichslcr enz. Zie Taalk. Mag. 1, 55 vlg. en 371,
4rchiefi, 201—204, 393 vlg., en 4, 249 vlg.

Buiten twijfel is de uitdrukkiug zijn achtster, zijn

tiender een latere, verbasterde vorm. De oorspronkelijke

zegswijze luidde hem derden, hem tienden
,
gelijk men

in Rijmb. 9667, en bij 9TOKE 2, 309, te recht ge-

schreven vindt, evenals haer anderen in Sp. V, 59,
47. Het was de datief van hï derde, hi tiende, si

andere , als casus absolutus gesteld , en beteekende

dus eigenlijk hij de derde zijnde enz. Op gelijke wijze

bezigde ook het Mlat. se tertio, se quarto enz. (huyd.
op stoke, D. 1, bl. 502). Verg. fr. lui huitième,

moi sifième
,

gr. iqItoc; avTÓq, enz. Maar nevens

deze spreekwijze was vanouds in de Saksische en Frie-

sche streken eene andere in gebruik, die hetzelfde be-

teekende, t. w. de gen. plur. van het hoofdgetal, ge-

volgd door sum , soin(mig), iemand, een (eng. some).

Zoo b. v. ags. threora sum , een van drie , d. i. met

twee personen
; feovera sum , tvelfa sum , fiftena

sum ; ofri. twira sum , thrira sum
,
fiuioera sum , enz.

Verg. grimm, Gr. 2, 951; 4, 458; ettm. G50, RICHTH.
1055; schmeller 106. Door verwarring van deze

zegswijze met de bovengenoemde, door 't iueenloopeu

van achtere som en hem achtsten, is de laatste al

vroeg tot hem achtstere, hem achtster verbasterd.

De latere verandering van hem in zijn heeft niets be-

vreeradends. In de volkstaal treedt niet zelden zijn

voor hem in de plaats, gelijk mijn voor mij, als

b. v. ik heb het van zijn gehoord, d. i. van hem.

In 't gewone met zijn achten, voor het oude met

hem achten , heeft dezelfde verwisseling plaats gehad ,

die trouwens in hem achtster te eerder ontstaan kon

,

omdat in de analoge uitdrukkingen haar achtster, u
achtster en ons achtster de beide vormen , die vau
het pers. en vau het bezitt. vnw., gelijkluidend waren,

terwijl mij achtster van ?nijn achtster althans in de

spreektaal niet verschilde.

2) Als bepaling vau de grootte vau een deel. —
Daar achtste noodwendig nog zeven andere voorwer-

pen van dezelfde soort onderstelt, wordt het, gelijk

andere ranggetallen
,
gebezigd om de grootte aan te

duiden van elk deel van een geheel , dat in acht gelijke

deelen verdeeld is. Een achtste deel beteekent dan een

deel , dat met nog zeven andere even groote deelen het

geheel uitmaakt. In deze opvatting kan achtste ook

het lidw. vau eenheid vóór zich hebben , dewijl de be-

naming uit haren aard op ieder deel toepasselijk is.

|| Zij bekomt een achtste deel van die erfenis. Het

achtste deel van ƒ 64 bedraagt ƒ8. — Men kan ryk

zyu met een agtste gedeelte van dat inkomen, Leev.

5, 306.

— Meestal wordt het woord deel of deelen ver-

zwegen. || Een achtste gulden, een achtste deel van

een gulden. Drie achtste mud, drie achtste deelen

va7i een mud.
— Na zulke uitdrukkingen slaat het znw. steeds

in het enkelv., ook wanneer er een telw. voorafgaat,

dat het mv. zou vereischen , evenals zulks het geval

is by al dergelijke aanduidingen van hoeveelheden,
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maten enz , die als eene eenheid gedacht worden. Zoo
b. v. „lier rijf achtste laat (4;)", niet laaien.

— Wat betreft dr tütdrukk.ugcn een achtste van een

pond, drie achtsten van eene et, ens.f zie ACHTSTE
als zo»

ACHTSTE, znw. OM., mv. achtsten; verkl.

achtstetje, mv. -tjes. liet bnw. Achtste (in de bet. 2)

la znw. L'cuumen.

1) In 't algemeen. Een acht-tc deel van iets. ||Ecn

achtste van een pond. Drie achtsten van I

heen waren Je loten verdeeld in halven, .

ichUten. Een acht-!, ju Je I. hTij. Hij placht altijd

drie achtsten te spelen. — Een agtste boter (een

achtste deel van een vat boter), weil. Een agtste

van een duit, Leev. 3, 212. Ik zou beginnen. . . niet

-tientje (in de loterij) door te femeeren (Journee-

ren): of misschien. . . uain ik 'n achtste, A'. Zee. 1 , l.i7.

I u 't bijzonder , m verschillende toepassingen.

a) In de toonkunst. Eene noot, friet duur het

achtste gedeelte van dien cener heele noot bedraajt.

|| Gij speelt een achtste, het moet een vierde zijn.

b) In dm geldhandel. Een achtste ten honderd van

eene gegeveue som ; t. w. bij berekening van den koers

van effecten, van 't UTOvisieloon van commissionnairs

,

makelaars, enz. || Drie achtsten percent, drie achtste

deelen van het honderdste deel der geheele som.

Nieuwe Kussen sloten op 87 en een achtste. Oude
McUlliikeu openden met 47 drie achtsten. De make-
laar A is mij te daar; hij rekent altijd een kwart,
cu 11 doet het voor een achtste.

\n u in. Het verkl. achtstetje verschilt in betecke-

ni- niet van achtste, maar wordt alleen gebezigd,

er men de geringheid van een achtste wil doen
uitkomen. || Hij heeft bij die onderneming nog geen
achtstetje percent gewonnen.

ACHTSTIJLIGr, bnw., om de absolute betee-

kenis zonder trapp. v. vergel. Samenstellende afleiding,

met bet achterv. ig , van het telw. Acht en

al- ti rm in de kriiidkuude, in den zin van onderdeel
van den stamper. Eigenlijk van eene bloem , en bij

uitbreiding van eene plant, die zulk eeuc bloem voort-

brengt. Acht stijlen hebbende; tot die orde van plan-

ten behoorende , in wier bloemen zich , aan een of meer
rs of vrouwelijke geslachtsdeelen , gezamenlijk

aiiit stijlen bevinden. Ook wel Achticijvig genoemd,
naar octogyu.' 1.. Verg. Achthelmig.

ACHTTAL, zmv. ouz , mv. -tallen. Uit het

telw. Acht en Tal. Een lal uit acht eenheden be-

staande; acht personen of zaken bijeengenomen en als

"Uectieve eenheid beschouwd. De soort der een-

beden word! door een meervoudig znw., dat

geacht moet worden ia den 2dc" nv. te staan. || Het
geheele achttal broeders was bijeen. Een achttal ver-

bal,ju, gedichten enz. Twee achttallen leerredenen.

— Wordt achttal door gecne soortbepaling gevolgd

,

dan worden bepaaldelijk acht personen bedoeld. || Het
achttal in de Ark , Soach met zijne vrouw , hunne
drie ionen en de vrouwen van dezen.

— Evenals alle samenstellingen met tal, wordt acht-
tal doorgaans in concreten zin genomen. Het kan
echter ook in abstracte opvatting staan. || Een acht-
tal bestaat uit eene eenheid meer dan ecu zevental.

ACHTTIEN, voorheen veelal achtten geschre-

ven
; bep. telw., ook als ranggetal in gebruik

; in den
meervoudsvorm achttienen (zie beneden), in den 2d«"

nv. achttiender, voorkomende in achttienderhande en

achttienderlei , met inlasschiug eener d, als in ze-

vender, negender enz. Verg. bij Tien. Dit de beide

telw. Acht en Tien, te zaaien opgevat als acht en
tien. Ohd. ahtozehan (nu&Tt 5, 628); mhd. ahzehen
(BIN. 3, 801); nhd. achtzehn-, ags. cahtatyne

, eah-
tateóne ( ETTM. 22); eng. eighteen, onrd. dtjin ( JONS-

son 33); deensch atten; zw. aderton; ofri. achtatine

,

achtetene , achtene (KICHTU. 5S8).

I. \l- liepaleuil telwoord.

Benaming der hoeveelheid, die uit de som van acht
' tal , zoowel bijvoegl. als zelfst. gebruikt.

I) Bijvoeglijk, vóór een znw., hetwelk d.

der eenheden noemt, waaruil di boeveelheid bestaat;

van bet znw., wanneer dit te

of weldra volgt. Verg. bij Acht (I, i).

|| Achttien personen. Achttii o, woorden,

schreden, minuten, enz. - - Jqjachin was achti

Ottdt, doe hy koniugh wert, 2 Kon. 24, 8 MD e

nu badde knul-ren ende broeders, kloecke lie-

den, achtien , 1 Chron. 26, 9.

— Met geheele verzwijging van het znw., hetgeen

bepaaldelijk plaats heeft met bet woord jaar ofjaren.

|| Hij is achttien en moet het volgende jaar loten

( /. w. achttien jaren ).

I I ) Zelfstandig gebezigd , heeft het woord , naar

. het in abstracten of in concreten zin genomen
wordt , twee vormen : achttien en achttienen.

1) Achttien, zelfstandig gebruikt, als de naam der

hoeveelheid, iu het afgetrokkene beschouwd , wanneer
de soort der eenheden onverschillig is. Verg. bij Acht
(I, II, 1 ) eu de beide Aaum. aldaar. || De hoeveel-

heid achttien, de hoeveelheid , die achttien heet. Het
getal achttien, het getal, dat achttien luidt. Acht-

tien is anderhalf dozijn. Driemaal zes is achttien.

De vorm achttienen (vroeger achtiene) wordt
in concrete opvatting gebezigd om achttien personen

of zaken als bijcenbehooreude , of achttien handelingen

als elkander onmiddellijk opvolgende voor te stellen.

Zie de verklaring bij Acht (I, n, 2). T. w.:

a) Achttien personen, die bijeenbehooren of iets

gemeenschappelijks hebben. || De vennootschap van

achttienen. Wij moeten dat onder ons achttienen dee-

len. Zij waren met hun achttienen. — Die achtiene,

op welcke de toren in Siloam viel, Luc. 13, 4.

b ) Achttien deelen van hetzelfde geheel ; bij de

ww. van verdecling, na het voorz. in. || Iets in acht-

tienen deelen , — snijden , — breken , enz.

c) Achttien achtereenvolgende kecren of malen,
prakc is van het verrichten van een werk, waar-

toe de herhaling derzelfde handeling vereischt wordt.

Altijd met het voorz. in.
|| In achttienen , in acht-

tien keeren
, proefnemingen.

II. Al» ranggetal.

Achter een enkelvoudig znw. geplaatst, beeft acht-

tien de waarde van het ranggetal achttiende; t. w.

hij woorden , die afdeelingen of onderdeden van boe-

ken of geschriften aanduiden, als hoofdstuk, kapittel,

vers, paragraaf, artikel enz., of psalm
, gezang , lied

,

• /.., en bij het woord jaar , om het achttiende

jaar vóór of na een bekend tijdstip aan te duiden
;

soms met weglatiug van het eeuwgetal , wanneer dit

van zelf blijkt. || Hoofdstuk achttien. Gezang acht-

tien. Vers achttien. Artikel achttien. Het jaar acht-

tien, het achttiende na Christus' geboorte. Het jaar

achttien na de stichting van Rome. Het was in 't

jaar achttien, /. w. van deze eeuw, in 1818.
— In een enkel geval wordt achttien als ranggetal

schijubaar vóór het znw. gebezigd, t. w. vóór de namen
der maanden , om den achttienden dag cener maand
aan te duiden. Het telwoord behoort dan echter niet

bij den naam der maand , maar bij het verzwegen

znw. dag. || Achttien Maart (18 Maart). Van heden

tot Achttien Juni.

— Zie verder de Aanm. bij Acht (II).

AD. eu Namen*!. Achttiende (ranggetal), waar-

van weder Achttiendehalf. — Achttienderhande
,
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uchllienderlei ; achttienmaal , -tal, -vond (waarvan

weder -voudig) , enz.; Achllienponder ; achttiendeelig

,

hoekig, -jarig, -regelig, -tijdig enz. Voor al deze all.

en samenst. zie men de soortgelijke woorden met Acht.

Aaniii. In de samenstelling met honderd heeft

achttien de beteekenis van ach/tienmaal. Achttien-

honderd geldt voor achttienmaal honderd. Vandaar

achttienhonderdste , als ranggetal. — Over de uitdruk-

kingen achttien duizend en achttien millioen, verg.

de Aanm. bij Acht (aan 't slot).

ACHTVLAK, znw. oiiz., mv. -vlakken. Uit

het telw. Acht en het znw. Vlak. Verg. Achthoek.

In de meetkunde.

1 ) In 't algemeen. Lichaam , ingesloten door acht

platte vlakken. In deze algemeene opvatting weinig in

gebruik. || Een onregelmatig achtvlak , ook door andere

vlakken dan gelijkzijdige driehoeken ingesloten.

Alle zevenzijdige pyramiden en zeszijdige prisma's zijn

achtvlakken.

2) In 't bijzonder, naar de meest gebruikelijke op-

vatting. Lichaam , ingesloten door acht platte vlakken

,

die aUe even groote gelijkzijdige driehoeken zijn ; dus

een regelmatig achtvlak, het woord genomen in de

algemeene bet. 1). Verg. gr. oxidt dqov
, gr. -lat. octa-

edrum. || Het achtvlak heeft zes gelijke viervlakkige

hoeken.

ACHTVLAKKIG, buw., om de absolute be-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Van het telw. Acht

en het znw. Vlak, met het achterv. -ig. Verg. Acht-

vlak. In de meetkunde.

1 ) Van een lichaam , dat door louter platte vlakken

ingesloten is. Acht vlakken hebbende , door acht platte

vlakken ingesloten. || Een achtvlakkig lichaam. De
meeste basaltzuilen ziju zeskaut en vormen dus acht-

vlakkige lichamen.

2) Vau een lichamelijken hoek. Door acht vlakken

begrensd. || De top eener achtzijdige pyramide is een

aehtvlakkige hoek.

ACHTVOETIG, buw., om de absolute betee-

kenis zonder trapp. v. vergel. Van het telw. Acht en

Voet, in den zin vau afdeeling van een versregel,

met het achterv. -ig. Vau verzen. Acht voeten tel-

lende , uit acht voeten bestaande. || Een achtvoetig

vers. Een gedicht in achtvoetige jamben.

ACHTVOUD, znw. onz., mv. -vonden. Uit

het telw. Acht en het oude bnw. voud, als znw. op-

gevat, thans buiten samenstelliug met telwoorden niet

meer in gebruik en dus met een achterv. gelijkstaande

(zie -voud). Hoeveelheid of hoegrootheid, bestaande

uit achtmaal eene andere bekende hoeveelheid of hoe-

grootheid. In de spreektaal ook, hoewel min juist,

het Achtdubbel genoemd: verg. Achtdubbel. || Zes-

tien is het achtvoud vau twee. De achtvouden van

drie en vier zijn 21 en 32. Een stuiver is het acht-

voud van een voornialigeu duit. Hij moet het acht-

voud van die som betalen. De boete bedroeg het acht-

vond der aangerichte schade.

Aanm. Over achtvoud, als bijvv. gebezigd, zie de

Aanm. bij Achtvoudig, II).

Afl. Achtvoudig.

ACHTVOUDIG, bnw. en bijw., om de ab-

solute beteekenis zouder trapp. v. vergel. Van Acht-

voud met het achterv. -ig en verplaatsten klemtoon

(itchtvoud , achtvoudig). In de spreektaal ook, hoewel

min juist, Achtdubbel genoemd (zie ald. ).

I) Bnw. Vau eene hoeveelheid of hoegrootheid,

of van iets dat als zoodanig beschouwd wordt. Het
achtvoud van eene andere hoeveelheid of hoegrootheid

bedragende. || Hij outving voor dat stuk land de

achtvoudige waarde. Hij eischte achtvoudige vergoe-

ding van schade. Het nieuwe werktuig heeft, in ver-

gelijking met het vorige, eene achtvoudige kracht.

II) Itijv» . (van hoeveelheid of hoegrootheid). Tot
een bedrag van achtmaal de gestelde hoeveelheid of

hoegrootheid. || Hij wil de schade achtvoudig vergoed
hebben. Gij zult er achtvoudig voor boeten.— Vauin. Kevens achtvoudig , als bijw., wordt
ook achtvoud gebezigd, een vorm die zich hieruit

laat verklaren, dat achtvoud, thaus als znw. geldende,

oorspronkelijk een bnw. was en dus ook als bijw. ge-

nomen kon worden. Verg. bij -voud.
ACHTWEEP, bijw. van herhaling. Uit Acht

en Werf (maal, keer), op dezelfde wijze als achtmaal
uit acht en maal. Hetzelfde als Achtmaal (zie ald.),

doch thaus minder in gebruik en min of meer ouder-

wetsch klinkende.

ACHTWIJVIG, bnw., om de absolute be-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Vau het telw. Acht
en Wijf, met het achterv. -ig. In de kruidkuude.

Eigenlijk van eene bloem, en bij uitbreiding van eene

plant, die zulk eene bloem voortbrengt. Tot die orde

van planten behoorende , wier bloemen in de vrouwe-
lijke geslachtsdeelen of stampers gezamenlijk acht stij-

len tellen ; oclogynia L. Hetzelfde als het meer ge-

wone Achtstijlig (zie alJ. ). Verg. Achlmannig.

ACHTZAAM, buw.; -zame; -zatner , -zaamst

.

Van Achten in den zin van acht geven, opletten

(onz. 1), met het achterv. -zaam. Hd. achtsam. Op
zijne zaken of handelingen goed acht gevende, oplet-

tend en zorgvuldig; het tegenovergestelde van achte-

loos, „Acht-sacni, observans , soüicitus , curam
rerum gerens," kil. Het woord komt reeds voor bij

ruusbkoec 4, 7S: „En sijt niet alte curioes noch
achtsam uus selfs." Thans echter is het in onbruik

geraakt (behalve misschien hier en daar in gewestelijke

spraak), ofschoon het ontkennende onachtzaam en het

daarvan afgeleide veronachtzamen nog in dagelijksch

gebruik ziju (zie ald.). Er is alle reden om te wen-
scheu , dat men achizaam weder opneme en in zwang
breuge. Het drukt het denkbeeld eigenaardiger uit dan

eeuig ander woord , en zal , hoewel ongewoon , toch

terstond door iedereen verstaan wordeu.— Bij KIL. heeft acht-saem , behalve de genoemde
beteekenis , ook uog de geheel verouderde van „ aesti-

mabilis , aestimandus, spectabilts , observandus ," ont-

leend aau achten in den zin van hoogschatten (bedr. 3).

Deze beteekenis — eveuzoo bij plant., maar daar als de

eeuige, vermeld — was vroeger ook aan hd. achtsam
eigen (guimm, 1). IVtb. 1, 170 vlg). Doch al vroeg
is achizaam in dieu zin door achtbaar vervangen.

Afl. Achtzaamheid (bij plant, en kil., thans

mede buiten gebruik); onachtzaam.

ACHTZÏJDIG , buw., om de absolute betee-

kenis zonder trapp. v. vergel. Van het telw. Acht en

Zijde, in den zin van zijvlak, met het achterv. -ig.

In de meetkunde. Vau een lichaam , ingesloten door

platte vlakken , waarvan één als grondvlak of basis

beschouwd wordt, b. v. eene pyramide, een prisma.

Eeu achthoekig grondvlak, en dus acht zijden of zij-

vlakkeu hebbende, d. i. acht overeenkomstige opstaande

vlakken , wanneer het lichaam op zijne basis staat.

|| Eene achtzijdige pyramide. Een achtzijdig prisma

heeft tien vlakken, t. w. acht zijvlakken, het boven-

vlak en het grondvlak.

Aanm. Achtzijdig is minder in gebruik dan acht-

hoekig , dat, naar de minder strenge opvattiug vau

dit woord, in dezelfde beteekenis geldt: zie Acht-
hoekig , 2). Daar echter een lichaam altijd veel meer
dan acht hoeken heeft — reeds het eenvoudigste, de

driezijdige pyramide, telt er 22, t. w. 12 gewone,

vlakke hoeken , 6 tweevlakkige en 4 drievlakkige hoe-

ken —- zoo is de uitdrukking achthoekig , op lichamen

toegepast, hoogst onjuist. Achtzijdig , dat het bedoelde

begrip juist uitdrukt, verdient stellig de voorkeur.
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ADAM, mananaara, mv. Adam». Uit het He-

brceuwsch.

1 Eigenlijk. — a) Naam vau Jen eersten niensch,

volgens de bijbeUche oorkouden. Vandaar verschillende

zegswijzen:

— De kinderen van Adam, de menschen. || U,
die zeker. . . met alle kinderen van Adam nel znlt

gemeen hebben, dat gj enz., Leev. 6, 172. t 1-

wonder, wat Adams kinderen al brouwen , Spreekw.

bij UUJtR 107, TUINMAN 2, 21.

— Me* zegt nog neef, maar 't il van Adams vege

,

de familiebetrekking U zóó verwijderd , dat niemand

ze zou kunnen uitrekenen.

— Zoo genat slapen ah Adam in hei Paradijs

of — vóór den val, harree. 1, 10, Leev. 7, 161.

— In Adamskostuum , schertsende uitdrukking ter

aanduiding van naaktheid . hetzelfde als in paradijs-

kostuum.
— Met zijn Adamsvork eten , schertsend voor Met

de hand, met de vingers, op de wijze van den Aarts-

vader; in plaats van zich fatsoenlijk van eene vork

te bedienen.

b) Nog bedeu gebruikelijke manlijke vóórnaam.

|| Een zijner zoons heet Adam. Hij heeft verscheidene

Adams en Abels in zijne familie.

2) Overdrachtelijk, t. w als de naam van den

stamvader van 't menscbelijk geslacht, door wiens val

de zonde in de wereld gekomen is.

a ) Stamvader, in 't algemeen. ||
Mannus, de zoon

van den god Twisto uf Twisco , de Adam der Germa-

nen Er zijn er die beweren, dat het menschelijk ge-

slacht uit verschillende Adams gesproten is.

b) Uet zondig beginsel in den mensch, de erf-

zonde , t. w. in de zegsw. .-

— De oude Adam , de oude geneigdheid tot zonde.

|| Wanneer wij ui iemand, die reeds begonnen is het

kwade na te laten en het goede te doen, ontdekken,

dat hij nog aan de vorige zonden zich schuldig maakt,

dan wijten wij het aan den ouden Adam , die nog

niet geheel is afgelegd, heringa m de jaglk's Arch.

1,5. Is er in de voorgestelde vraag niet nog een

weinigje van den ouden Adam? Leev. 8, 52. Zo zyn

de kinderen ; de oude Adam {de geneigdheid tot het

kwade) zit er al vroeg in, 2, B0.

— Zegsw. Daar kwam de oude Adam weder bo-

ven. — De oude Adam kijkt uit de mouw. — Den
ouden Adam afleggen , zich verbeteren.

Afl. en Namens.!. Adamiet (naam van verschil-

lende sekten van naaktloopers), Adamin (in scherts

voor Eva, bij huigens 1, 75). — Adamsap.

ald.), Adamskind (menschenkind , menschj , Adams-
kostuum , Adamsvork (zie boven , bij 1 , o).

ADAMSAPPEL, znw. m., mv. -appels en

•appelen. Uit Adam , den naam van den eersten mensch,

en Appel.

1 ) Benaming van twee verschillende boomvruebten,

beide gekenmerkt door eenige holügheden in de schil,

die eenigszins op indrukselen van tanden gelijken,

en daarom oudtijds in het volksgeloof gehouden

voor de verboden vrncht van het Paradijs, waarin

de beet vau Adam ter eeuwiger gedachtenis te zien

was. De naam is ook in andere talen bekend en komt
reeds in de middeleeuwen voor: zie Mnl. Wdb. 1,42,
en DU canoe 5, 340,die uit JAC. DE VITBï (13^'E.)

de woorden aanhaalt : r Poma Adam , in quibus mor-

ius evidentissime apparet." Hoogd. Adamsapfel of

Paradiesapfel.

a) Eene soort vau limoen, drie- of viermaal zoo

groot all een gewone oranjeappel, vooral in de zuide-

lijke landen van Europa groeiende; Citrus Pomum
Adami Risso.

b< Die soort van banaan of pisang uit Oost-Indie,

I

die tegenwoordig, als een hoofdvoedsel voor de min-

dere standen , in alle keerkringslandcn geteeld wordt

;

Musa paradtiiaca L.

2 Overdrachtelijk, in de ontleedkunde. Het voor-

uitstekende bovenste gedeelte van het strottenhoofd, bij

de mannen meer in 't oog loopcudc dan bij de vrou-

wen , bij welke het gcheele strottenhoofd kleiner is

;

lat. pomum Adami, hd. Adamsapfel. De naam is

ontleend aan de overlevering der Kabbijnen , volgeus

welke een stuk der verboden vrucht den Aartsvader

in de keel bleef steken en deze deed zwelleu. Aau hem
en zijne manlijke nakomelingen zou daarom de keel-

knobbel tot een blijvend schandteeken gegeven zijn

Samenst. Adamsappelboom (do don. 1330 b).

ADDER, znw. vr., mv. adders en adderen,

verkl. addertje, mv. -tjes. Goth. nadrs (schulze

242); ohd. natara, naira vr. (graep 2, 1051); mhd.

natere , nater vr. (BEN. 2', 317); nhd. natter,

atter , otter vr.; onrd. nadhr in., nadhra vr. (eoils-

son 595, jonsson 388); deensch otter{slange); ags.

nadre, naddre vr. (ettm. 234); eng. adder, osaks.

nadra vr. (scumelleb 81); nfri. niere (verg. ofri.

niar voor nader); mnl. adere , adre vr. (Mnl. Wdb.

1, 44), bij plant, en kil. zoowel ader als adder.

KI5m. Uit de vormen in de verwante talen blykt,

dat ons adder , evenals eng. adder , deensch otter en de

hoogd. dialectvormen alter en otter, eene n heeft ge-
worpen : iets dat ook bij aak , arresledc , aveelzaad , ave-

gaar , ikker enz., voor naak, narreslede, naveelzaad,

navegaar , nikker enz. beeft plaats gehad. Bij kil. vindt

men ook nater , nater-slanghe , waarin men gemeend

heeft de oorspronkelijke n van nadder terug te vin-

den ; doch vermoedelijk bedoelde hij niets anders dan

hoogd. nater, gelijk men destijds schreef voor het

latere natter, terwijl zijne vertaling: „natrix, hy-

drus , angms natans," bewijst, dat hij in de ver-

gelijking met lat. natrix, als zwemster opgevat, de

etymologische verklaring meende te \ inden. Doch deze

uitlegging vau natrix ( hoe algemeen ook aangenomen

)

is niet meer dan een bedrieglijke schijn. Natrix moge
thans bij de dierkundigen de technieke naam zijn voor

de zwemslang: het blijkt volstrekt niet, dat het reeds

in 't oude Latijn die beteekenis had. Veeleer was het,

naar alle waarschijnlijkheid, eene soort van adder. De

verwantschap der beide woorden, natrix en nadder,

lijdt trouwens geen twijfel. In het Gothisch schijnt

de naam in. geweest te zijn, in andere talen is hij

vr., het Onrd. onderscheidde nadhr m. en nadhra vr.

Men mag aannemen, dat evenzoo lat. natrix de vrou-

welijke vorm is , waarnevens oudtijds een manlijk naior

zal hebben bestaan
,

gelijk ook in 't Iersch de adder

eertijds natir of nathir, nathair heette (Ki'iis's

Zeitschr. 11, 192, diepend. Vergl. Wit. 2, 93).

Vergelijkt men lat. nare, zwemmen, drijven, gr. ria,

met gr. va» , vloeien , dan ziet men , dat de grond -

beteekenis van den wortel ruimer geweest is, en dus

ook waarschijnlijk de opvatting vau golvend of slin-

gerend voortglijden , kruipen toeliet. Natrix (nator)

stamt dan wel van nare, maar in de oorspronkelijke

ruimere beteekenis van dat woord, en komt in den

grond met serpens overeen. In elk geval is het gelij-

kelijk bestaan in 't Latijn, in 't Iersch en inde Germ.

talen een bewijs, dat het woord reeds in de Indo-

Gerni. grondtaal aanwezig was, en dus in 't Sanskrit

zijne volledige verklaring zal moeten vinden. Misschien

mag men denken aan skr. snd (te water gaan),

dat reeds door bopp (Gloss. 389) met gr. reu.» eu

lat. nare werd vergeleken: het wegvallen der s 1661

eene liquida is een bekend verschijnsel.

— Evenals in de talen, die het naast aan de onze

verwant zyn , is adder ook bij ons vr. Dat sommigen

het m. hebben gebezigd, wa» het gevolg van een

26
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misverstand : men werd misleid door de n , die men
eertijds ter vermijding van den hiatus achter het lidw.

de placht te voegen (den adder).

1) Eigenlijk. Kruipend en vergiftig dier, tot de

orde der slangen behooreude, met drichoekigen ge-

schubden kop, krachtigen romp en korten, dikken

staart , zich op het land ophoudende en levende jon-

gen ter wereld brengende; Tipera. || Eine giftige,

vergiftige, venijnige, blazende, kruipende, blauwe,

gezwollen adder. De adder (Vipera berus) is de eenige

vergiftige slang , die in ons vaderland wordt aange-

troffen. — Dickwils schuilde een-booze adder uit schriek

in stallen, vondel 5, 115. D' adder zoeckt te ver-

geefs zich in haer kromme holen te bergen, 5, 118.

Een giftige adder... die... zich om de hand van

Panlus kronkelde, v. d. palm, Leerr. 2, 280.

Een pestlucht stijgt uit zwarte beken ,

Lie giftige adder blaast op 't veld.

hei.uers , Ged. '2
, 76.

En de adder ligt in 't kruid gakropen,
Van gal en giftig speeksel zwart.

tollens 1 , 116.

't Ia of er leeuwen brullen, wolven krijten,

üf de adder sist , de nachtuil knapt en krast.

TEN KATE 4 , 305.

[De pijlen) laten in de diepe wond hun zwadder,
Gelijk de beet \an een vergiftige adder.

4, 419.

Als zinnebeeld vau een gevaarlijk en verraderlijk

kwaad, komt de giftige en boosaardige adder in vel-

schillende figuurlijke spreekwijzen voor, t. w.

:

— Er schuilt eeue adder in 't gras. er ligt, on-

der het voorkomen der onschuld , een boosaardig op-

zet verborgen. Verg. lat. latei anguis i" herba (VIKo.

Ecl. 3, 93). || Ik dagt wel dat *er een adder onder

dit gras schuilde, v. HEEMSKERK, Are. 17.

Bedenk , dat , zo er al een adder schuilt in 't groen ,

Hij reeds ontdekt is, en zeer weinig kwaad kan doen.

stijl, Tooncelp. 51.

— Ah-uf hij op eene adder had getrapt , van

iemand gezegd, wieu een schrik overvalt, hetzij bij

eene onverwachte en onaangename ontmoeting, betzij

door in een gesprek plotseling te bemerken , dat hij

zich op een gevaarlijk terrein bevindt of zich deerlijk

versproken heeft. || Een stap terug doende alsof zij

op een adder had getrapt , K. Zee. 4 , 269.— Eene adder aan zijne borst (aan of in zijnen

boezem) koesteren (of kweeken), weldaden bewijzen

aan iemand , die ze met snooden ondank vergelden zal.

Ontleend aan de fabel bij phaedrus 4 , IS ; Esopet 10.

Och moeder, riecktghe nocli de laegen niet '! hy queeckt
Eene adder, die verwarmt hem 't hart haest af zal steecken.

vondel 9, 272.

't Was in den boezem een vergiftige adder kweeken.
feitama , Telem. 461.

Wèl mag ik van mijn goed gesternte spreken,
Dat mij geen adder aan de borst deed kweeken!

TEN KATE 3, 27.

— De adder in den dop ( of in het ei ) vertreden

(of doodtrappen), het kwaad in zijne beginselen stui-

ten. Verg. de Aanin. bij Addergebroed. || Daar is

dan, duDkt my, niets beters op, dan dat meu de

adder in het ei dood trappe, Wildsch. *

2) Overdrachtelijk. Voormalige benaming van eeue

thans verouderde soort van geschut, die laoger en

smaller was dan de gewone kanonnen. Om de gelijk-

heid van gedaante werd zulk een stuk Adder of Slang

genoemd, of wel, met een vreemden naam, Koluurijn

,

naar fr. coulevrine , vau couleuvre , lat. colubra.
\\

lu dit tuighuis liggen nog een paar falkonetten en

adders uit de 16Ja eeuw.

ATI. Adderachtig, waarvan weder adderachtigheid
(„innige laagheid van karakter, adderachtigheid van
ziel," kneppelh. 1, 211).

Kamenst. Adderkruid , -ruif, -slang, -spog

,

-ster, -tong, -varen, -wortel, -zeenaald (zie de

volgende art.), en het dichterlijke bnw. Adderrijk
(„den adderrijken grond," iielmeus, Ged. 1, 170;
2, 28).

In den hoogereu stijl neemt adder in verschillende

samenstellingen ook den meervoudsvorm adderen (ad-

dren) aan, t. w. wanneer men bepaaldelijk aan een

aantal adders denkt, als in Adderenbroed, -gebroed

of -gebroedsel , -kuil (bild. 5, 85), -nest, -poel. In
al die woorden echter is, in de gewone spreektaal, de

etikelvoudsvorm de meest gewone (adderkuil, adder-

poel enz.).

In sommige samenstellingen vindt men bij dichters

het mv. adderen, waar het cnkclv. gepaster zou

zijn , t. w. wanneer men daarbij slechts aau ééne ad-

der denken kan, als b. v. adderenbeet (zie bij Adder-
beet), adderenhulsel (voor addervel), adderenkaak

enz. Neemt men dergelijke woorden echter in figuur-

lijken zin, zoodat men niet aan eene adder, maar
aan de gebeele soort denkt , of wil men , iu dichter-

lijke taal , de voorstelling eener meerheid vau adders

bepaald doen uitkomen, dan is het mv. adderen ge-

rechtvaardigd: adderenbeet (bet. 2), addrenhuhel (op

den Wedusa-kop, hild. 3, 153), addrenkaken (ten

kate 4, 21), addrentanden („Laster met haar ad-

drentanden', bild. S, 222); enz. Het eigenlijke gif

van ééne adder kan alleen addergif heeten ; de fi-

guurlijke opvatting van het woord laat beide vormen

toe: addergif en adderengif.

Eene enkele maal vindt men , in vroeger spraakge-

bruik , tusschen adder en het tweede lid der samen-

stelling, eene s ingeschoven; t. w. iu Addersvel, dat

o. a. bij langendijk (4, 39 en 118) voorkomt, als

scheldwoord voor een boosaardig wijf.

Als tweede lid der samenstelling staat adder in

Herqadder
,
pofadder en slangadder.

ADDERBEET, znw. m., mv. -beten. Uit

Adder en Beet. In den hoogeren stijl ook adderen-
beet , wauneer het woord figuurlijk geuomen wordt

,

en meu dus niet aan eene enkele adder , maar aan de

geheele soort denkt ( een beet als van adders). Doch

het eukclv. adderenbeet in den eigenlijken zin , dat

men o. a. bij bild. aantreft (zie de straks aang.

plaats), is onjuist: een eigenlijke beet kan slechts

door ééne adder toegebracht worden. Verg. het aan-

gemerkte bij Adder (Sameust.).

1) Eigenlijk. Beet van eene adder. || Eeue zwel-

ling , veroorzaakt door een adderbeet. Gevaarlijke ad-

derbeten.

Dan kwetst geen addrenbeet , en moordt geen akonijt.

bild. 14, 180.

2) Figuurlijk, in den hoogereu stijl. Diep grievende

verwonding der ziel, die de gemoedsrust verstoort en

het levensgeluk verwoest; hetzij door de wroegingen

van het geweten veroorzaakt , hetzij door boosaardigen

nijd of laster, die met eene venijnige adder worden

vergeleken. || In dien verpesten dampkring verstikt

zij (de blijmoedigheid), en wanneer zij zou pogen te

outluikeu , doet de eerste adderenbeet der wroeging

haar sterven , v. d. palm , Sal. 5 , 187.

Wat alverpestende addrenbeten

Doorknagen 't onbevlekt geweten

!

kinkek 2, 148.

ADDEEBROED. Zie Addergebroed.
ADDERENBROED

,

ADDEREN-
NEST, -POEL, enz. Zie Abderbroed, Adder-
nest, -poel, enz.
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ADDERGEBROED, of adderlsgebhold
(welke vurm neertel te verkiezen is, daar het

doorgaaus iu tiguurlijken zin uur.it genomen), znw.

onz , zouder uiv., aU allesomvattend collectief. ' il

Adder en Gebroed. Eigenlijk : Gebroed van adders

,

jonge adders; doch veelal overdrachtelijk in gebruik

als scheldnaam , meest voor boosaardige menscheu

,

die door nijd en laster het izcluk van anderen ver-

giftigen. Ontleend aan de bijbelsche uitdrukking ft»-
>ru'tia #/»diai>. || Hy noemde deze menschen {de

Farizetn ent.). . . een slangen-, een adderen-gebroed,

v. d. falm, Bijbel v. d. J. 18, 109. Slangen,

adderen-gebroed! neen, gij zult Gods vreesselijke oor-

deelen... niet ontgaan' 21, 2'i'i.

— Bij dichters ook Addrenbroed onz., van broed,

dat hetzelfde als gebroed beteekent ui vuural in sa-

menstellingen voorkomt. Hildlkiimk neemt het woord
in toepassing op Je kwal™ , die het lichaam teisteren

en als 't ware vergiftigen:

i verstoord, bel eldrenbroed verplet I

6, 43».

— In den Statenb. is Adderengebroedsel gebezigd
,

dat de beteckenis nog hatelijker uitdrukt, maar anders

met gebroed gelijkstaat , daar gebroedsel en gebroed

u . duch het laatst/.' is in de beden-

daagschc taal inetr gewoon, Al iteud collec-

tief laat ook -gebroedtel eigenlijk geen mv. toe, dan

voor zoover men, oneigenlijk en bij uitbreiding, een

. jijg of een enkd persoon een gebroedtel zou

kunnen noemen. De Statenvcrtalers gebruiken werke-

lijk lut mv., in navolging van gr. yuuaitiii. || Gy
adderen -gebroetsels, hoe kundt gy goede dingen spre-

ken, daer gy boo9 zijtV Ma/t/r. \2, 34. Gy slangen,

gy adderen-gebroeJtsels ' 2'i , 33 (verg. Matth. 3,7;
luc. 3, 7).

(anni. Men heeft d« benaming addereng e b r o ed
(broed of -gebroedsel) afgekeurd, als

schappelijk oijni-t, dewijl de jongen van auders niet

uitgebroed worden , maar levend ter wereld komen

;

aan welke eigenschap lat. vipera, voor vivipera (uit

vivus , levend, euparere, baren), lieriuneit. Doch iu

de volkstaal worden broed, gebroed en gebroedsel ook

iu ruiiuercn zin opgevat, voor de gezamenlijke
,

van dieren, als van bijen enz., zonder dat men denkt

aan de wijze van geboorte, en vooral heeft dit plaats,

wanneer die woorden met verachting worden geb

l)ca te eerder laten zij zich in samenstellingen van

overdrachtelijke beteekenis rechtvaardigen. Zelfs van

!ien zijn broed en gebroed, als schelJn

zeer gewoon (dievenbroed , verachtelijk gebroed enz.).

\ I r_-. ook de even oneigenlijke uitdrukking: de adder

in den dop (of in het ei) vertreden (bij Aduj.ii, Ij

Adderengebroed is dus zeer zeker onberispelijk ,

ware woord. Adderenkroosl , dat menindeplaal
willen stellen, is niet aan te bevelen: kroott wordt
wel niet uitsluitend van menschen gezegd, maar toch

altijd met het bijdenkbeeld van ouderlijke liefde, nooit

met verachting. — Verg. hd. otterngezucht , fr. race

de vipere*.

ADDERGEBROEDSEL. Zie 't vorige art.

ADDERKRUID , znw. onz., zouder mv , als

collectieve stofnaam. Dit Adder tn Kruid. Hd. nat-

terlcraul. Volksbenaming van verschillende planten.

\) Dezelfde plant, die ook Addervsortel en Slangen-

wortel of Beemd-dmzendknoop genoemd Wordt , Volg-

gonum Bistorla L. Zie v. iikvehw., lloli. Geneesm.

18, nouoN. 380 a, 5SI b, en verg. AniiLRwoRTEi..

2) De in onze moestuinen veelvuldig gekv

plant, wier wortel, de bekende schorseneren zijn;

Scorzonera Uispamca L. Volgens DODON. (435 b,

436 a) is het sap van den wortel een krachtig mid-
del tegen „ alderhaude vergift ende beten van alle

gedierten, ende int Icrheyt van de adderslan-

gen." Vanhier de benaming adderkruid , die i

thans niet meer in gebruik is. Ook ital. teon
scurzoniera), sp. escorzonera , doelt op de-

zelfde eigenschap, als afkomstig van ital. scorzone
,

sp. escuerzo

.

' van vergiftige slang. Duch

rtc schil of schort van den wortel gaf aanlei-

ding, dat '111011 bet woord onwillekeurig als scorza nera

ree noire) opvatte, welke afleiding thans iu het

volksbewustzijn vrij algemeen is aangenomen. Verg. bij

SCUORSLNLLR.
3) In gewestelijke spraak is addakruid nog voor

andere planten iu gebruik. Zoo h. v. in Groningen

voor het 1'ijlkruid, ook Serpentstong gen

taria sagittifulia 1, ) ; en elders voor verschillende

soorten van varen; [Filices), met name voor d.

laars-randvaren (Pteris aquilina L.). Zie v. hall,

Landh. Flora , 217, 27 5, .'

,

ADDERNEST, ouk iddebennïst (vooral in

de bet. 2) , znw. onz , mv. -nesten. Uit Adder en

Xest in twee verschillende opvattingen.

I Vest in den zin van verblijf' der jongen van

een dier.

a) Eigenlij van adders, het gizamenlijk

verblijf van een aai, tal jonge adders. || De jongens

hadden in het bosch ecu adderuest ontdekt.

b) Figuurlijk. Een broeinest van zedelijke ellende,

een hol van ongerechtigheid. Nagenoeg hetzelfde als

Adderpoel: zie het volgende art. || Het is daar een

hol van ontucht , diefstal en moord , een waar adder

2) Nest iu den zin van vereeniging van gelijk-

soortige dingen. Een nest van adder-, een aantal door

elkander kronkelende adders.

Een addrennest woelt wrieulende om hun slapen.

TBS KATE 4, 78.

Ldrenneel verving de. plaats der tressen,

En kronkelde om haar gruwzaam voorhoofd heen.

5 , 185.

ADDERPOEL, in den hoogeren stijl ouk

A.UDBRENPOEL, znw. m., mv. -poelen. Uit Adder en

l poel, waarin zich viel

ophouden; doch veelal, iu figuurlijke toepassing in

dichterlijken stijl, voor I van zedelijke ellende,

een hul van ongerechtigheid, een rampzalig verblijf

. il', .limi km M', 1 , b). Z

helmebs tol 1, gedurende de Franschc over-

hing:

Ja , in den adderpoel , waarin u 't lot verstiet

,

ltii|ft ^'. eeuwig, da^ en uaelit, het roonrerp van mijn lied.

Oei 1 . 2S.

ADDERRUIT, znw. vr., zonder mv., als col-

lectieve stofnaam. Uit Adder en Kuit
(
plautiiaam).

Algen laiiJc verspreide soort van

kruid ; ook Boschvaren en Mannetjescaren genoemd
;

1'olgstic/ium t'ilix mus kotii. — De uaam il

schijnlijk daaraan ontleend , dat deze varensoort gloeit

op beschaduwde plaatsen, waar zich gaarne adders

ophouden.

ADDERSLANG, znw. vr., mv. -tlamgen.

Uit Adder en Slang.

1 een. Hetzelfde al, het enkele adder.

Voorheen gewone, later nog wel bij dichters voorko-

mende, maar thans weinig meer gebruikelijke pi o

nastische uitdrukking, waarin slang hl

adder de soort aanwijst: zulk icnc slanj , die adder

heet. Verg. evertvijn, muilezel, koebeest enz. In ad-

derslang was de dubbele benaming des te ge]

oin door de • van twic hatelijke VI

lingen het afschuwwekkende van het dier sterker te

d.cn uitkomen. || Dan sal een «lange zijn aen deu wegb,

een adderslange nevens het padt, Gen. 49, 17.
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Het speecksel van een menach , die niet en heeft geêten
,

Heeft menig adder-slang het leven doen vergeten.

ZEVECOTE 00.

Slet! als een adder-slang maer schuyfelt aen de strant

,

Streek* is de zeelaruprey ontrent het drooge lant.

CAT8 1 , 332.

Zij {de Tweedracht) schudt de kronklende adderslangen,

Di« langs het grijnzend voorhoofd hangen.

DE LANNOÏ, Dichlk. W. 103.

Neen ! ik leef niet meer ! . . .

Koester in mijn schoot
Nu geen adderslang, enz.

V. ALPHEN 2 , 158.

2) lu 't bijzonder, in de dierkunde. Een geslacht

van laudslangen , die in Oost-Indië en in de heete

streken van Amerika worden aangetroffen ; krachtig eu

iueengedrongeu van lichaam, met breeden buik,groo-

teu en breeden kop, eu gladde schubben; Xenodon.
Wel te onderscheiden van Slangadder (zie ald.), welk

geslacht tot eene andere familie behoort en in gedaante

veel verschilt. || Ue adderslangeu zijn. .. nachtdieren,

kCHLEQEL, Kruip, dieren, 17.

ADDERSPOG , ook adderenspog , zuw. onz.,

zonder mv., als collectieve stofnaam. Uit Adder eu

Spot/. Dichterlijke uitdrukking voor het meer gewone
Addergif.

1) Eigenlijk. Het vergiftige spog of vocht, dat

eene adder bij het bijten door de giftanden in ile

wond drijft.

een hol, daar struis en draken zwieren,
Door giftig addrenspog besmet.

V. ALPHEK 1, 167.

In figuurlijke toepassing, in de zegswijze:

— Zijne pen in adderspog doopen , venijnige, boos-

aardige taal schrijven. Verg. de bet. 2).

2) Figuurlijk. Venijnige taal, die men tegen iemand

uitspuwt; boosaardige hoon of bister.

Gij Bpuwt 's lands wettige overheden
Geen adderspos in 't nangezigt.

DELLAMÏ 40'.

o Sehaaintelooze ! op wieu , op wicn verbeeldt ge It toch

Den vlek te werpen van uw giftig addrenspog?
JHLD. 3 , 322.

ADDERSTER, znw. vr., mv. -sterren-, verkl.

-sterretje, mv. -tja. Uit Adder eu Ster. Een geslacht

van sterdieren , tot de familie der Zeesterren behoo-

rende , in verschillende zeeën in en buiten Europa in

onderscheidene soorten voorkomende ; niet bolle en

vijfhoekige middelschijf, en — meestal getakte —
armen zonder schilden , die tot aan den mund kunnen

omgekruld worden , en daarom met adders wer-

den vergeleken ; lat. Eurtjale , naar den naam van

eene der Gorgoneu, die met slangenhaar worden

afgebeeld. Eene del' soorten wordt ('tiput Medusae
(Medusa-kop) genoemd.

ADDERTONG, zuw. vr., inv. -tongen. Uit

Adder en Tong. Hd. natterzunge , eng. adderstongue.

Soort vau varenkruid , hier te lande vooral in voch-

tige duinpannen groeiende ; ook Speerkruid genoemd
;

Ophioglossum vulgatum L. De beide namen {addertong

en speerkruid , voorheen ons Meeren speerkruid, naar

lat. Lancea Christi) ontleent de plant aan den vorm
der vrucht-aar, die recht en spits uit het eironde blad

te voorschijn komt, en ongeveer de gedaante heeft

van eene spitse tong of van de punt eener speer.

ADDERVAREN, znw. vr., mv. -varens. Uit

Adder en Varen (plautnaam). Soort van varenkruid

,

in veengronden groeiende; Polgstichum cristatum roth.

ADDERWORTEL , znw. vr., als collectieve

stofnaam, en om dezelfde reden zonder mv. Hd.
natterwurz , eng. adders-wort. De plant, die ook Slan-

genwortel en Adderkruid of wel Beemd- duizendknoop
genoemd wordt; Polt/gonttm Mistorta L. Verg. Ar>-

derkruii), 1). Volgens dodon. (581 b) draagt zij dezen
naam, omdat het aftreksel van den wortel, met wijn

gedronken , „ alle beten van de slangen ende adders
schadeloos maect ende geneest."

ADDERZEENAALD, zuw. vr., mv. -zee-

naalden. Uit Adder en Zeenaald. Soort van zeevisch

,

die aan onze kusten gevangen wordt, tot de familie

der Naaldvisschen behoorende, ruim anderhalven voet

lang, en geene andere vinnen dan alleen de rugvin
hebbende: iets waardoor het dier allicht aan eene slang

üf adder kon doen denkeu ; Syngnalhus Ophidion.

ADEBAAR, znw. m., mv. adebaars en ade-
baren. Andere vorm van den naam des vogels, die

gewoonlijk ooievaar heet, mul. odevare; bij kil., ne-

vens odevaer en odebaer, ook adebaer. De vorm ade-

baar behoort inzonderheid in de Nedersaksische en

Friesehe streken te huis: ndd. ddebar (koseg. 1,
98—100); ofri. ddebar (wiarda 5), vanwaar later

a-bar, atber (epkema 5). Doch ook het Mhd. kende
adebar (ben. 1, 7), en adebür staat vermeld bij

iiHiMM (D. Wib. 1, 176), ofschoon met eene aanha-

ling uit claudius, een Nederduitscher. De ohd. vorm
was vdebero (grafp 3, 155). Over de afleiding des

woords, zie bij Ooievaar, waar aangewezen zal

«orden, dat de grondvorm eigenlijk oodebare is eu

gelttkbrenger , /teilaanbrenger beteekent. Het eerste

lid der samenstelling, goth. aud, ohd. St , luidde ags.

etid, waaraan udd. en ofri. ad beantwoorden: verg.

goth. auso (oor), ohd. óra, ags. edre, ndd. dr (koseg.
1, 98), ofri. dre, dr (richth. 608).

Adebaar is in de spreektaal thans niet meer ge-

bruikelijk , maar wordt , evenals de samengetrokken

vorm eiber ( zie ald.), alleen nog bij dichters gebe-

zigd in die gevallen , waar ooievaar te alledaagsch

zuu klinken , of waar men , bij een verhaal uit oude

tijden , aan den stijl eene ouderwetsche tint wenscht

te geven.

Sints onheuchelijke jaren

Was het welgevlochten nest

Van een koppel adebaren
Op de hut dtr weèuw gevest.

V. LENNEP, roet. 2, löö.

ADEL, znw. m., zonder mv., in de bet. 1, 1

eu 11) als benaming eener bijzondere hoedanigheid

,

in de bet. 1 , 2) als collectieve soortnaam.

I) lu betrekking tot geboorte enz.

1) Abstract. De hoedanigheid van dengene, die,

hetzij door geboorterecht , hetzij door gunst van den

landsvorst, tot deu hoogsten stand in de maatschappij

behoort en de daaraan verbonden voorrechten geniet

;

de wettig erkende eerste en aanzienlijkste stand (t. w.

in het afgetrokkene beschouwd , als waardigheid) , in

tegenstelling van de overige standen of rangen; het-

zelfde wat meer bepaald door adelstand wordt uitge-

drukt (zie ald., 1). |j Geërfde, gekochte, door ver-

diensten verworven adel. Oude, grijze adel, de stand

van die geslachten, welke van, oudsher tot den adel-

stand behoorden. Jonge, nieuwe adel, de stand van

die familiën of personen , die latei' of kortelings tot

den adelstand verheven zijn. Nieuwbakken adel , het-
1 zelfde , doch met minachting gezegd. Hooge en lage

adel , meer of minder oude en aanzienlijke. Zijnen adel

|

verbeuren , verliezen , de voorrechten van dien stand

moeten missen. — Adel is op zich zelf niets; maar
een man van rang kan meer nuts doen dan de stille

vergeeten burger, Leev. 1, 360. Dat adel zonder ver-

diensten geene aanspraak maakeu kan op de achting

van verstandige vrye menschen, 5, 223. Myne mid-

delen zyn aanzienlyk , myn adel is oud en welbeweezen

,

1, 335'. Trotschheid op adel eu afkomst, 7, 183.

Eigenlijke adel en overgeërfde titels zijn bijkans overal

in het Oosten ... onbekend, v. n. PALM, Sol. 2,
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171 Hetgeen wij .viel noemen, kennen zi| DJ

er lijn bij hen geenc maatschappelijke voorregten aan

de geboorte verknocht, 5, 51.

Beschaein uw' adel niet , uw afkomst en uw eer.

T0.1DIL 4 , 300.

Adel tonder geld 1» een der slimste plucn I

LJjrajUDUX 8 . 301.

Wie rel wil jvn tot iiu-iuanll ongein-.

Moei nieuwe deugt by ouden adel voegen.

POOT 1 , 441.

hy , de oudste der Peuken .

U ten adel, wijflield, deugd, aan allen dierbaar miLni.
lin.u. 2, 334.

— De Hoogt Raad van Adel, de raad , lat hooge

taatslichaam ,
belast met de /aken , den adel betref-

fende , als het onderzoek der bewijzen van adeldom,

het verleenen van wapens, enz.

— Van adel zijn , tut den adelstand behuureu
,

iemand van adel, ren adellijk persoon. || Hij is van

adel, van hoogen, van onden adel. Ken man, eene

vrouw, een inebje van adel. Een ongehuwd jongeling

van adel wordt jonker , een meisje freule genoemd. —
Hoe meer hij rijk en van hoogen adel is, AT. Zee.

i. 31 Tilbury is toch Baron, en van onden adel,

3, 105. Zoo veel andere lui van adel, 5, .'104.

Je woont in Uitrecht, tou jr niet van adel wl

LASOUDUT1C '-, 180.

<ir tyt *an adel . au degeens 'lic u vryt,

Moet ook van adel ijrn : hel burgerbloed zou smetten.

i. 2.88.

— Overdrachtelijk en schertsend wordt van adel

ook van wildbraad gebezigd , voor Oud , te lang be-

waard en daardoor min of meer bedorven ; hetzelfde

als het meer gewone Adellijk, zie ald. || Die patrij-

zen zijn van adel.

2) Concreet en collectief. Personen van adel; het/ij

van al de edelen van een land of gewest te namen

gezegd, en dus van den stand als zoodanig, hetzij

van een gedeelte, afzonderlijk ala eene eenheid beschouwd.

In het eerste geval heeft adel de bcteckenis van adel-

stand , in concn-teii zin ireiiumcn (zie ald., 2). || De
adel van Nederland, al de Nederlandsche edelen. De

Fran9che, de 1'ruisi-clie ad' 1 .De Gildcrsche, de Sticht-

sche adel , de gezamenlijke edellieden in Gelderland

,

in hel Sticht van Utrecht; voorheen ook voor de

Ridderschap , die alt zoodanig een lid der Staten

uitmaakte. De hooge adel, de edellieden van de oud-

ste en aanzienlijkste adellijke geslachten. De lage,

de kleine adel , de minder aanzienlijke. De oud' uu 1

de geslachten , die van oudiher tot den adelstand be-

hoorden. Jonge, nieuwe adel ,
personen of/u-

in tateren tijd tot den adelstand verheven. 1

1

en de geestelijkheid genoten in Frankrijk vóór

wenteling vrijdom van alle lasten. De adel bezit in

Pruisen nog groote voorrechten. In die stad woont

veel adel. De geheele adel uit den omtrek woonde de

plechtigheid bij. — Uit Roomschcn adel gesproten

,

VONIHL l, 2S9. Burgen-, adel en gecstelykhi it
,

HOOrT, .V. II 12. IK' belagchelijke trotschheid van

den kleinen adel, U'ildsch. 1, 70. De glans van

Spanjes adel, HILD. 1, 135. 't Puik van Vlacndren-

adel, lediga.nck 260. De Rcdichems werden tot den

hoogsten adel des lands gerekend, K. Zev. 1, 303.

Een mooi staaltje van den adel,... een Baron, die

door zijn eigen kliek verschopt is, 3, 105. De eene

Heerlijkheid voor, de andere na, was uit de handen

van den verarmden adel in die der verrijkte stedelin-

gen overgegaan, v. UITKIP, Gesch. 7, fi.

Ja, maar dat geld' mrn heer, dat geld' i* luiken atut,

(>m adel, die verialt, te helpen onderschraagen.

LAXOSXniJK 2, 301.

IHe Hf>llaii')< adel leiden mag ,

Den Senten dien men s. nt,

V. LSSKEP, l'oit. ü , 181.

Keu ."1.1 .il .'il volk, wiens riel

Hen vr'i-tii'lliiii.' en hel spinnewiel

VI.-1 even grooten haat beschouwde.
11BRTS. /'"*/ /''W. 24P.

— Syn. Adel, Adeldom, Adelstand. — De drie

woorden verschillen weinig in beteekenis , meer in

het gebruik. In bepaalde spreekwijzen vindt elk dei-

drie zijne eigenaardige plaats. Men zegt van adel

zijn, maar adeldom verleenen en lot den adelstand

verheffen. Het verschil, dat zich, in verband met

dese uitdrukkingen, laat opmerken, komt hierop neder,

dat — in de abstracte opvatting- «jWhetalgei

woord is, dat het ruimste begrip vertegenwoordigt en

i ook het meest geschikt is voor overdrachtelijke

en dichterlijke toepassing, terwijl adeldom en adel-

stand meer bepaald of beperkt zijn. Het eerste, adel-

dom , stelt de hoedanigheid voor iu betrekking tot den

persoon wieu zij betreft: liet is meer het bezit van

ing, dan de rang zelf De Koning verleent iemand

adeldom, adellijke titels en rechten voor hem en zijn

ht; men bewast zijnen adeldom, de aanspraak

do- men heeft op dien rang. Mm zegt, het is waar,

ook zijnen adel bewijzen, doch die uitdrukking be-

tot de vrijere spreektaal; adeldom ü be-

praldcr, meer de eigenlijke reebtaterm. In adelstand

treedt let begrip van den adel als stand op den voor-

grond , en dus tevens de tegenstelling met andere stan-

den. Wie brieven van adeldom voor zich zclven en

zijne nakomelingen heeft verworven , en dus nu van

adel is, de algemecne hoedanigheid van een edelman

bezit, is daardoor tevens tot den adelstand geraakt,

tot een hoogcreu stand dan waartoe hij vroeger behoorde.

In de concrete en collectieve opvatting, voor adel-

lijke personen , is adeldom thaus niet meer iu gebruik.

Adel en adelstand blijven hier verschillen op dezelfde

,ls in de abstracte bcteckenis. Adelstand doet

i.l denken aan den maatschnppelijken stand der

en, in tegenstelling van andere standen. Aan

adel is ook wel ditzelfde begrip verbonden, doch het

treedt hier niet zoo bepaald en uitsluitend op den

voorgrond. Daarom is adel ruimer van toepassing.

Alleen de geheele stand , als zoodanig , kau de adel-

stand heeten ;
adel wordt ook van een gedeelte , van

een zeker aantal edellieden ,
gebezigd , als b. v. „ Er

tooont hier veel adel."

II) In betrekking tot zedelijke hoedanigheden. In

den hoogeren stijl. De hoedanigheid van edel; edele

geaardheid; zedelijke grootheid en waardigheid, die

hoogachting of eerbied inboezemt ; het tegenovergestelde

ym'gemeenheid of laagheid. In deze beteekenis ver-

vangt adel het znw. edelheid, dat in dien zin niet

meer in gebruik is. ||
Adel van ziel. De adel van zijn

gemoed, van zijn karakter. — Een edele trots, ge-

bouwd op den adel onzer menschclijke natuur, v. D.

palm, Red. 1, 135. De voortreffelijkheid en oor-

spronkelijke adel... dieralgemeenemenschlievcndheid,

I , IU. Ziet daar den hoogen adel van dat verzinlijkt

denkvermogen , 1 , 27.

.. Adel van de ziel ! 6 Deugd

'

HELatBRS, ll'-'li. iV. 14.

Dia onvsraalgbrs wot, dl< 'ijk gemoed

Zijn' godlyk' aanleg en z(jn adel kennen doet.

kinkbr 1
.

En Tankred volgt. Wat adel In ri|n tr-

Slechts Kelnouts oog heeft meerder fierheid in.

TB5 KATE 4 , 18.

— Ofschoon adel in deze opvatting eigenlijk nietv

anders dan edelheid is en altijd op zedelijke hoeda-

nigheden ziet; ofschoon derhalve deze beteekenis niet
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is voortgevloeid uit de onder I) behandelde, en niet

noodwendig gebaard gaat met het lijdenkbeeld , dat

de edele geaardheid het gevolg of het kenmerk is van

eene edele afkomst : zuo is het toch natuurlijk , dat

de beide beteckcui.-sen vaak door elkander spelen, en

de adel der ziel veelal wordt voorgesteld als die hoe-

danigheid , die van haren hoogen ,
goddelijken oor-

sprong getuigt. || Uie van een treffelickc geboorte

zijn , moeten den a.lel van de dcughd by die van het

bloed voegen , de bruse, Bank. 1 , 2SG. Kunstenaars

!

verloochent uwen hemclschen adel niet! D. AM. v. D.

HOEVEN , Sed. 9G.

Hij die uw leer weerstaat, zijn' gerst niet kan verncêren

Als mensen zijn' adel durft verweren,

Wordt als godslasteraar vermoord.
helmebs , Ged. 1 , 80.

Die d' adel van geen stamboom schudt ,

Maar uit zicllzelv' zijn adel put.

TOLLENS 8 , 110.

Of verhoogt hem het teeken eens ridders de borst,

Die gebied voert tot zelfs op het hart van den vorst

,

En zijn adel van God en de hemelen houdt ?

beets, Verstr. Ged. 1 , 53.

VA \ in. Adel luidde goth. aihal onz., of athals in.,

als blijkt uit den eigenuaam Athalareiks ; verg. ohd.

adal , adhal, athal onz. (graffI, 142); mhd. adel

onz. (ben. 1, 7); nhd. adel in.; osaks. adhal, adal

onz. of in. r (SCHHELLEK 3); ags. adhol onz. of in.?

(JKTi'M. 15); ourd. adhal onz. (egilssun 34, jons-

son 399) ; deensch en zw. adel; ofri. ethel, edel

(richth. 720). In 't Mul. schijnt het woord niet

voor te komen: de gewone uitdrukking was edelheit.

Men vindt alleen de samenst. adelbroeder en adelsone

,

doch daarin moet adel naar alle waarschijnlijkheid als

bnw. worden opgevat. De afleidiog is niet volledig be-

kend; het ontbrekende laat zich echter met vrij groote

zekerheid aanvullen. Uit de verwante talen blijkt,

wat den vorm des woords betreft, dal de «de gewone

oorspronkelijke a is, maar dat onze d hier de Ik of

tilt vervangt, evenals m denken, dik, doom enz.; en

dat het woord door aanhechting van -al gevormd is

van een stam adh, hd. ad, waarvan ook edel, door

achtervoegiug van -il. Daar ohd. adal ook als bnw.

werd gebruikt en met edel afwisselde ; daar ons adel in

adelaar ongetwijfeld, 'm adeldom, adelborst en de beide

zoo even genoemde mnl. woorden hoogstwaarschijnlijk

een adjectief is, en het woord in de meeste osaks. en ags.

samenstellingen eer als adj. dan als subst. moet be-

schouwd worden, is het genoegzaam zeker, dat adel

oorspronkelijk een bnw. was, later tot znw. verheven:

iets dat het onzijdig geslacht in 't Ohd., Mhd. en

Onrd. verklaart, cu recht geeft om tevermoeden.dat

het ook in de overige talen , waar 't geslacht niet

blijkt, onzijdig zal geweest zijn. — Den stam adh,
hd. ad, skr. al, heeft men tot hiertoe nog niet als

alleenstaand woord aangetroffen, zoodat zijue beteeke-

nis niet met volle zekerheid bekend is. Neemt men
echter in aanmerking, dat ohd. adal, osaks. adhal,

ags. adhol, alle voorgeslacht , afkomst, afstamming,
lal. prosajjia, beteekenen; en vergelijkt men ofri. atha,

ettha, aita (richth. 613), goth. atta (sciiulze 31),

tl. i. vader; skr. attd (iïopp G), d. i. moeder; ofri.

etMa, edela, edil (richth. 721), d. i. grootvader en

overgrootvader ; welke woorden blijkbaar van denzelf-

den wortel zijn afgeleid: dan wordt de gissing hoogst-

waarschijnlijk, dat de wortel at (ath, ad) voortbren-

gen, en, als znw. genomen, geslacht heeft beteekend.

Neemt men die bcteekenissen als hypothese aan, dan

vinden al de woorden, van dien wortel afgeleid,

hunne natuurlijke verklaring. Vooreerst zijn dan de ge-

melde benamingen voor vader, moeder, grootvader enz.

van zelve duidelijk; adel als bnw., en dus ook edel,

heeft dan , evenals lat. generosus vau genus (geslacht),

de beteekenis van uit een goed, een aanzienlijk ge-

slacht gesproten, gr. cvyevrisi en als znw. heeft

adel den zin van goede geboorte, aanzienlijke af-
komst, gr. eiyiiftu. Dat men het begrip van adel

ste-ds zoo heeft opgevat , blijkt o. a. uit de vroegere

en latere adellijke titels: welgeboren, hoogwelgeboren,

hooggeboren. — De beteekenis vau onrd. adhat' ,t. w.

natuur, aard, d. i. de gesteldheid van iets, die een

gevolg is van oorsprong of afkomst, is slechts eene bij-

zondere toepassing van het grondbegrip oorsprong. Ook
in natuur (van lat. nasci) en in aard zijn de beide

begrippen vereenigd: zie Aard, Etym. en Hist. 5.

De hier gegeven afleiding strekt tevens tot ongedwon-

gen verklaring van een ander woord, dat door klank-

versterking van adhal of adhil is afgeleid , t. w. ohd.

uodhal, uodal, uodil (graff 1, 144); osaks. Sdhil,

óthil, uothil, uodil (schmeller 85); ags. édhel,

cedhel (ettm. 16) ; onrd. ódhal (jonsson 399) ; deensch

en zw. odel; ofri. éthel, edel (richth. 720), d. i.

geboortegrond , vaderland , erfelijk stamgoed. Verg.

grimm, V. Gr. 2, 44, en D. R. A. 265.

Afl. Adeldom, adelen, adellijk; Ontadelen. — Bij

hofdijk (Hel. 105) ook adeling m., voor adellijk

persoon , dat echter geene aanbeveling verdient : het

Nederl. woord luidt edeling (zie ald.).

Namenst. Adelaar, adelborst, -brief, -heer-

schappij, -regeering, -stand, -trots (zie de volgende

art.); adclhoogmoed (V. n. palm, Sal. 2, 171, het-

zelfde als adeltrots) ; adelverleening , adelontneming

(,,'t was in Frankrijk een gedurige vloed en ebbe van
— en — ", rietstap, Handb. d. Wapenk. 42);
Adelsaangelegenheden (mv.), adelsregister, enz.

Dichterlijk: adelmerk („'t adelmerk der deugd",

tollens 5, 17G). Bij hofdijk ook het verouderde

adehoon, eertijds alleen in tegenstelling vau bastaard

gezegd; maar nu door den dichter in 't algemeen

gebezigd voor adellijke telg
,
jonker (Bred. 140, 189,

Kennem. Ball. 2, 138).

Leenadel, stamadel; Rijksadel; Zielenadel.

ADELAAR, bij dichters ook aadlaar, znw.

m., mv. -aren en -aars; verkl. adelaartje , mv. -tjes

(zie bet. 3, a). Ohd. adelare (graff 1, 432); mhd.

adelar, adlar (ben. 1, 49); nhd. adler, adelaar,

adeler. Uit Adel, oudtijds als bnw. met edel gelijk-

staande, en Aar, de verouderde benaming van den

arend: zie Adel (Etym.) en Aar (3'le art.).

Ofschoon in adelaar de hoofdklemtoon op de eerste

lettergreep valt, behoudt echter de laatste een halven

toon, sterker zelfs dan in makelaar, metselaar enz.,

in welke -aar slechts een achtervoegsel is , terwijl aar

in adelaar een zelfstandig deel der samenstelling uit-

maakt. De vorm adeler, waarin het laatste lid toon-

loos genomen wordt, is met ons taaieigen onbestaan-

baar. Weiland ontleende dien aan kil., die het ech-

ter uitdrukkelijk als Germ. eu Sax., dus als niet echt

Nederlandsen vermeldt. De samentrekking ad'ler, die

sommige dichters zich veroorloofd hebben (spandaw
1, 56; lulofs, Ged. 16), en die in elk geval dan

nog aad'lcr zou behooren te luiden , kan derhalve

slechts als een germanisme worden aangemerkt.

1) Eigenlijk. Dichterlijke benaming van den arend,

geroemd om zijn moed , kracht , snelle eu hooge vlucht

cu scherp gezicht , den koning der vogelen , in de oude

mythologie den bliksemdragenden vogel van Jupiter.

Adelaar, woordelijk edele arend, stelt den arend

voor als een edelen vogel; altijd met zinspeling op

eene der genoemde eigenschappen. || Kunnen wij, als

adelaars, naar de wolken stijgen, moedig dan de zon

in het aangezigt gezien! v. n. palm, Red. 3, 87.

Voer, voer my d' afgrond door en hoogste hemeltinnen,

Waar de aadlaar van het zwerk de wieken druipt.

BILD. 2, 344.
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Om eenen adelaar in zijn" v[iil;1 ii- tl

nil.n

Htrr *teigerl de a.idlaar op in 't nooit u'klii f.1.' r.nui

RBLSCBRS ,

'.' / I , 13.

O rotsen , in .!- riniiit' verheven
iven de adelaren iwevi n

I.KIH

](• i .1. l.laar

Zijn roofklot op 'I rot*.

TEN K \Tll 5 , O-"».

te » ii ki n " . :ui.

— Vooral ook in dichterlijk

mensclu lijU-n geest, dn- zich op vlcu

of der verheel ling in wi k nscl -

»

j

h ft.

('fiocht rij vrurheld in hel lijk der Idealen?
Waan _'< in uw vlugl een udhur, die

Ik- ion in 't aanligt vloog , maar aan haar gloénde -tralen

De rleuglen sengdot vin
tbr «.in, Qed. 1 , lis.

Als cii uwe Oden lingt, /-|l gij een adelaar.

Die xelfii de vlucht beschaamt van Placcus en Pin

in KATE .1, 313.

11a m forschc krachten
,

. In- /«aan iyn schachten.
't. 15:1.

Vandaar ecu aantal dichterlijke samenstel!

op Int vliegen vnn den adelaar dotlende, en strek]

om .! toute vlucht van den menschelijkcn

schilderen, als Adelaarsvlucht (zie nld. )

,

adelaarscleugel (zie ald.i, pen , -schacht , -vaut'

Ben l, -i die v.ii te atout voor de aard'.

Haal ipennen ! gei vaart.

TOLI.IIXS 8, 135.

Bewust, vonekerd van uw krachten,
Zweeft gij daarheen op aadlaaraschachten.

IIBI.MEII- , <>"l. J , I!*"'.

Waar is hu , die in stijgende aadlaarsvaart

Den lof der Kun-i vermeldt .'

Zelfs in overdrachtelijke toepassing, in woorden

all adelaarsgeest , -gedachte, enz., waarin de

schap van het éene vergelekene voorwerp oneigenlijk

nlt tu gekend: eens incn-cheii geest

of gedachte, die zich /uu hoog Verhef! als de vlucht

van een adelaar.

d' aadlaartgeeat eens Zoons der P

BBB1 - ' Ged. 2, lil.

i Dei rs liim aadla

TBR KATE 5 , 345.

Ivcrdrachteüjk , als zinnebeeld van moed, '

en overwinning. Vcldtceki f itandaard mei di

itd , oudtijds hij de Romeinen

bij de Kranschen onder let eerste keizerrijk es thans

in gebruik. || V lint, trcinwi

adelaren en vaandels, UOSSCHA, ƒ" r. Il~.lt, lil.

Itij uitbreiding wordt adelaar, vooral bet mv.

adelaren , ook genomen voor Komeinsche of 1'ransche

nacht; inz nlerhcid bij dichters, waarbij dan de

,king nu t een wezenlijken adelaar op allerlei

wijzen wordt uitgewerkt.

'k /.ie lm r '"Og,

Kn Rome» adelaar 't heelal in 'l aan]

MBMusxa, Ged, i , 177.

Uw rleugelkracht, o Ad. laren
,

Werd in- .1. een prooi van Moskows kloed

'

BTABIVO 3, 15.

Juicht, Uapprcn! de Radiaal oken schachten
Hm Baddert i.r n

i
rt

TBR lil SB, Ged. 1 , 77

8] In de wapenkundc.

a) Eenc der natuurlijke wapenfignren , eencn arend

voorstellende, doch niet in natuurlijke gedaante en

houding. De heraldieke arend heeft een versierden

-iiat rechtop, met den kop naar .te rei

vleugels strekken zich

naar de bovenhoeken van lui Bchild ait. || In goud

laar van keel. Ben azoren, kcel-gcbekte,

tongde en -ge| te adelaar, mei bek, lang en poo-
len van rood. Ken oing. wende ad.

'

n /'"/.

naar de tin \>r dubbele adelaar, met twee

ent rechts gekeerd , de andere

-ad.

• nocind wan-
i on er dan di ie in hetzelfde schild aanwezig

Geknotte adelaar/jee, z Ier luk en pootcn, en

— A.in m. Wanneer dr arend iu de wapenkunde
cene natuurlijke gedaante beeft, wordt bij niet ade-

laar, maar arend genoemd.

6) Bij uitbreiding V. a wapenschild of wapenhord,
waarop een adelaar i- afgebeeld ; inzonderheid gi

van de keizerlijke a van Frankrijk . I l

tem ijk en Rusland, en het koninklijke schild van

Pruisen || Waar men adelaai - of Kran

nikt . vertrapt ™ vei

nield, v. D. palm, Gedenischr. 51 I.

- ; had , waar 's Kei/,
i

ikt. . .

waren, 113
l tl vi rschilli nde i nldns

wapen van di n staal waai I

bcliooiin Hel i tkruis der orde van den Mexi-

idelaar De Pruisische orden van den Koo-
'!i u i o \ an den Zwart o Adelaar. - J)e i

van den Zwarten Adelaar, uosscha, Zee ». " II, 21.

d) figuurlijk wordt, in dichterlijken stijl, de naam

ook OVi I op het rijk zelf, dat een adelaar in

zijn wapenschild voert. Ij De J'ranschc , de Pruisische

:, Frankrijk, Pruilen, IV dubbele Adelaar,

Oostenrijk oj

i r-Iri) k , zie uw -.-.liters duiken!
De ontzachlijke Aadlaar (OoffenrtyirO ls niet meer.

iui.1). '.'
. Jl a, 1806).

De Prui--.ii n.'oetren en .ie Hutten staan al- rol-en

Haar il. Adelaar bezielt zijn benden, 'lol van moed.
o i ' dsih '-'

, -'isa i
>

ii

Syn. Adelaar, Arend. — Beide zijn benamingen

van ilcnz. lfJeti vogel; 'U verschillen dus niet in be-

teckenis, maar alleen in bet gebruik. Daar adelaar

' Iele hoi donigbedi a » jjsl , die men
,

gi i

lijk ten onrechte, den arend toeschrijft, i- li

bruik van dit woord beperkt tot den hongeren, zelfs

lijken stijl, en de wapenkunde: arend daaren-

tegen i- de naam in Int dagclijksch leven en in de

di. rknnde, die zich alleen met de werkelijk!.' d,i el mi I

verdichting bezighoudt. Daarom vervangt arend ook

iu de naam van adelaar, wanneer

I 1 zijne pht

onderscheiding wordt ook bij amensl Hingen in het

1' Ier Die met arend zijn de gewone alle-

daagsebe uitdrukkingen, die met adelaar geven iets

edels te kennen of zijn dichterlijke woorden. \ erg

ail' laartneut of -oog , edeler dan arendsneus of -oog ;

rden adelaarsklauw , -nest , -vlucht,

met de gewone arendtklauto , -nat, -vlucht, enz.

Alleen in de samenstellingen adelaarshout, -steen

en -randvar "ir niet jnisi "]»

arendt- zou daar verkieslijk zijn l
1 ! |. die woorden

i- zeker het Hoogd. voorbeeld van invl

In vertalingen uit Int Hoogd. treft men elk oog
adelaar aan, waar on- cht.

Saini'iist. Ail'laarshlik , -hout, neus, -oog,

vleugel, -vlucht (zie bij die woorden); adelaarsge-

dachte , -geest, -pen, -schacht, -vaart (zie boven,

bij 1); adelaarsbek , -ei, -klauw, -kloof, kloof in 't

gebergte, waarin adelaars nestelen (TEN kate,3, 118),
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nest, -trots (bogaers, Gibr. 70, in de eerste uitg.

hoogmoed); -veder (-veer), -vlerk, enz.; adelaars-

randvaren (plantnaam) : zie bij Randvaren.
Rijksadelaar, de dubbele adelaar, als wapen van

het voormalige Duitsche Rijk.

ADELAARSBLIK , zuw. ra., mv. -blikken.

Uit Adelaar eu Blik (stam van blikken). Hd. adler-

blick. Edeler uitdrukking, in den hoogeren stijl, voor
het gewone Arendsblik (zie ald.), een blik zoo scherp
als het gezicht van een arend.

Niets is, o mensch , uw' geest, uw' aadlaarsblik ontstegen.

helmers , Ged. 2 , 30,

ADELAARSHOUT, znw. onz., zonder mv.,
als collectieve stofnaam. Uit Adelaar en Eout. Hd.
adlerhoh. Soort van kostbaar, zwaar en harsachtig,

Indisch hout, dat in Oost-Indië, China en Japan in

de tempels en bij feestelijke gelegenbeden als reukwerk
gebrand wordt ; ook Agal-, Aloë-, Kalambak- en veelal

Paradijsfiout genoemd ; Lignum Agallochum , het hout

van den boom , in de planteukunde bekend onder den

naam Aquilaria Agallocha roxb. De benaming
Adelaarshout is, evenals Aquilaria, uit misverstand

ontstaan. De oorspronkelijke Indische naam luidde in

het Sanskrit aguru (böhtl. en roth 1, 27), in het

Tamil op de kust van Malabar «^'/(winslow, Tam.il

Biet. 4 ). Uit dit laatste maakten de Portugeezen pao
d'aguila (of d'aguia), arendshout, misleid door de

klankgelijkheid met hun aguila of aguia, arend, van
lat. aguila. Met dien Portugeeschen naam in den han-

del gebracht, werd nu het agalhout ook in andere

talen op dezelfde wijze genoemd : fr. bois d'aigle , eng.

eaglewood, hd. adlerhoh, welk laatste zeker van in-

vloed geweest is op de Nederl. benaming, die anders

naar ons taaieigen arendshout had moeten luiden. Doch
adelaarshout is door het gebruik geijkt: het woord
komt reeds voor bij chomel 38 vlg.

ADELAARSNEUS, znw. m., mv. -neuzen.

Uit Adelaar en Neus. Hd. adlernase. Edeler uitdruk-

king voor het gewone Arendsneus (zie ald.), een

kromme neus, die aan den bek van een arend doet

denken; fr. net aquilin. Adelaarsneus, als minder
alledaagsche benaming, staat alleen in goeden zin, in

de onderstelling dat zulk een neus aan het gelaat een

edel voorkomen geeft; welk gunstig bijdenkbeeld niet

gepaard gaat met arendsneus , dat alleen op den vorm
ziet, zonder meer. || Zijn fiere blik en adelaarsneus

getuigden , dat hij tot heerscher geboren was.

ADELAARSOOG, znw. onz., mv. -oogen.

Uit Adelaar en Oog. Hd. adlerauge. Edeler uitdruk-

king, in den hoogeren stijl, voor het gewone Arends-
oog (zie ald.), een oog zoo scherpziende als dat van
een arend. || Wet adelaarsoogen overzag de veldheer

het geheele slagveld.

ADELAARSSTEEN, zuw. m., mv. stee-

nen; verkl. -steentje, mv. -tjes. Uit Adelaar en
Steen. Gevolgd naar hd. adlerstein en thans door het

gebruik geijkt (reeds bij chomel 39) , ofschoon men
naar ons taaieigen arendssteen had behooren te zeggen.

Een klomp leemstecn , hoedanige , uit verschillende vor-
mingen, zoo oudere als nieuwere, afkomstig, menig-
vuldig aan de oppervlakte van den grond verspreid

voorkomen ; verschillend van grootte , nu eens als eene

vuist, dan eeus als een hoofd; bol- of eivormig van
gedaante , meestal van binnen hol , en samengesteld uit

een aantal elkander als schalen omsluitende laagjes;

geel en bruin tot zwartbruin van kleur, en zeer ijzer-

houdend. De naam, gevolgd naar lat. lapis aè'tites of
lapis aquilae, gr. cifTtrT/c. Ato^oc. (van dfxoq, arend),

is ontleend aan de volksmeening , dat de arend zulke
steenen in zijn nest droeg om het broeden gemakke-
lijker (e maken. Verg. plinius 10, 4; 30, 44.

Wanneer zich in de holte losse stukjes steen bevinden,

die bij het schudden ratelen of klapperen , dan wordt zulk

een klomp Klappersteen genoemd (zie ald.).

ADELAARSVLEUGEL, znw. m., mv.
• vleugels en -vleugelen. Uit Adelaar en Vleugel.

1) Eigenlijk. Vleugel van een adelaar; vooral ge-

bruikelijk in figuurlijke toepassing, als zinnebeeld van
eene snelle, hooge of stoute vlucht.

Wist Franklin "t bliksemvuur in zijne vaart te teugelen.
Steeg Mongolfler op aadlaarsvleugeleo ,

Tot dat hij in het ruim des aethers zich verloor.

helmers , Ged. 2 , 82.

— Inzonderheid in dichterlijke vergelijking, als

zinnebeeld der hooge of stoute vlucht van den men-
schelijken geest. Verg. bij Adelaar, 1) en het vol-

gende art., 1 ).

Verbeelding! voer me op aadlaarsvleugelen

,

Ontruk, ontscheur mijn' geest aan de aard'!

helmers , Ged. 1 , 53.

2) In de wapenkunde. Heraldieke figuur, een vleugel

van een adelaar voorstellende. Adelaarsvleugels , een

paar van zulke vleugels, wier schoudereinden elkander

niet raken, in tegenstelling van eene adelaarsvlucht

(verg. het volgende art., 2), bestaande uit de ver-

eeniging van twee aan elkander verbondene vleugels.

|| In keel twee afgewende (met de ronding naar elk-

ayider gekeerde) zilveren adelaarsvlengels.

ADELAARSVLUCHT, znw. vr., mv.
-vluchten (alleen in de bet. 2). Uit Adelaar en Vlucht
in verschillende opvattingen.

1 ) Vlucht in den zin van hel vliegen. De vlucht

,

het vliegen van een adelaar; doch bijna uitsluitend

gebruikelijk in figuurlijke toepassing, als zinnebeeld

van eene snelle, hooge of stoute vlucht.

Zoo eens 't geluk aan mij den hoorn komt bieden,
Snel ik met aadlaarsvlugt , o Tiber, naar uw' muur.

hblmers , Ged. 1, 181.

— Inzonderheid in dichterlijke vergelijking, als

zinnebeeld der hooge of stoute vlucht van den men-
schelijken geest. Verg. bij Adelaar, 1) en het vo-

rige art., 1). || Om, met adelaarsvlugt, het geheele

gebied der kennis door te zweven, v. D. palm, Sal.

4, 216. Geene grenzen kunnen hare adelaarsvlugt be-

perken! Red. I, 72 (van de verbeelding).

uw koninklyke zangen,
Uw aadlaarsvlucht , uw zuivren gloed.

beets, Ged. 185 (aan tondel).

Te verre zelfs voor de aadlaarsvlucht,

De schijnbare almacht der Gedachten.
SCHIMMEL, l'erspr. Ged. 19.

2) Vlucht in den zin van middel om te vliegen.

In de wapenkunde. Heraldieke figuur, bestaande uit

twee adelaarsvleugels, met de schoudereinden aan elk-

ander verbonden , en de punten naar boven gekeerd ; in

tegenstelling van een paar adelaarsvleugels , waarbij

de vleugels los staan, elkander niet raken (verg. het

vorige art., 2). Eene omgekeerde adelaarsvlucht, waar-

van de punten naar beneden gekeerd zijn, neerhan-

gen. || In keel eene omgekeerde gouden adelaarsvlucht.

ADELBORST, znw. m., mv. -borsten; verkl.

• borstje , mv. -jes. Hd. adelbursch. Uit Adel, eer-

tijds als bnw. met edel gelijkstaande, en Borst m.,

knaap, jongeling, hd. bursch, bursche. Zie Adel
(Etym.) en Borst (l"le art). Adelborst beteekent

dus letterlijk hetzelfde als edelknaap, eigenlijk in 't

algemeen: een jongeling uit den adel.-tand. Het werd

echter reeds vroeg inzonderheid toegepast op die jon-

gelingen van edelen huize, die zich als vrijwilligers

aan den krijgsdienst wijdden. Kil. vertaalt Adel-borst

door „ miles generosus , egregius
,
primarius ," waar-

mede hij echter bepaaldelijk een jeugdigen krijgsman

van adellijke afkomst moet hebben bedoeld. Thans is

de opvatting nog beperkter , en geldt adelborst uit-
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sluitend id het zeewezen , als rangbcnaming van de

jongelingen , die tot zeeofticienn worden opgeleid, on-

verschillig of zij al dan niet van adel zijn. || De
adelborsten zijn in drie klassen verdeeld. De adelbor-

sten der eerste klasse volgen in rang onmiddellijk op

de officieren. Een adelborst der derde klasse werd

vroeger een buitengewoon adelborst genoemd.

ADELBRIEF, znw. m., mv. -brieven. Uit

Adel en Brief. Hd. adelsbrief. Brief of oorkonde van

een landsvorst, waarbij een persoon of een geslacht

tot den adelstand verheven of als tot dien stand be-

hoorende erkend wordt Ook brief van adeldom ge-

noemd. || Iemand een adclbrief vcrleenen. Een adel-

brief bekomen De Hooge Raad van Adel vaardigt de

adelbrieven uit.

Op een' ad>

Een pergamenten brief' met zegels! gouden bullen! enj.

lm 11. 13 , 183.

Hoest' gy een dubblen «del voer.n
,

En door uw moeders schooncn naam
I'. Lrniene lauwren van de faam

Aan d' adelbrief uw« vadera snoeren!
bbbts , Qed. 121.

Ook in overdrachtelijke toepassing, voor eere-

lilel. Verg. Adel (lil en Adeldom (1, b).

DU Min beiit don oudsten Adelbrief

In d' eernaam der natuur, den Vaderrang.

TEN KATB 3 , SOI.

ADELDOM, voorheen ook edeldom (uooft,
V II :!0, Tac 171; Henr. d. Gr. 151; DE DEC-
KtR 2, S5, 64; poot 2,10) en samengetr. eeldom
(coor.nhert, Odyss. 1, 75 a), znw. m., zonder mv.,

in de bet. 1) als benaming cener bijzondere hoedanig-

heid , in de bet. 2) als collectieve soortnaam („M al

zijn adeldommen" , bij loots, Ged. 1, 125, is door

niets, ook niet door rijkdommen , te verdedigen). Hd.
adelthum. Van Adel, eertijds als bnw. met edel ge-

lijkstaande, met het achterv. -dom. Zk Adel (Etyin).

Het woord betcekent dus eigenlijk het edel zijn.

I ) Abstract. — a ) Eigenlijk , met betrekking tot

geboorte enz. Het bezit van de hoedanigheid , die adel

heet , met de daaraan verbonden voorrechten ; het be-

hooren tot den stand der edelen , hetzij door ge-

boorte, hetzij door verheffing tot dien stand. || Brie-

ven van adeldom , adelbrieven. Iemand adeldom ver-

leenen. Zijnen adeldom bewijzen. — De Koning verleent

adeldom. Vreemde adeldom kan door geen Nederlander

worden aangenomen, Grondic. a. 63. Het strekt hem
tot roem, dat hy zyn adeldom. . . van zich zelven

hadt, brandt, De Ruiter 4. De instelling... der

Ixvitische Orde... bragt eene geheel andere onder-

scheiding te weeg, dan die uit onzen adeldom ontstaat

,

v. D. palm, Sol. 2, 171.

Wie kroont zyn' adeldom met zulk een ryke kroon ?

volleniioye, Poezy 243.

Indien een edelman on taart van zynen stam,
Die door de dapperheid den adeldom bequam.

I.ANOBNDIJK 2 , 302.

Nooit lal hij d' adeldom verlagen

Des eedlen stams , waaruit hij sproot.

HBLMBRS , Qed. 1 . 71.

b ) Overdrachtelijk , met betrekking tot zedelijke

hoedanigheden. In dichterlijken stijl Edele geaardheid
,

zedelijke grootheid en waardigheid , waardoor iemand
zich boven anderen verheft ; hetzelfde als Adel in de
bet II). || De geboorte van Jezus, die... het eer-

waardig opschrift: de adeldom der armoede I als op
het voorhoofd draagt, v. d. palm, Red. 1, 146.

Rechtschapen adeldom is 't erfgoed der natuur
BILD. 13, 183.

Laat voor miskende deugd uw ziel in verzen vloeyen ,

Dit sij uw adeldom , uw trots '

helmrrs , Qed. 1 . 72.

U ii lag ooit volmaakter Ridder

De adeldom der schoonste ziel

Laat in 't vlammend oog zich lezen.

v. lennep, 0. en .V. Ged. lil.

— In de hier aangehaalde voorbeelden behoudt het

woord nog blijkbaar de toespeling op de eigenlijke be

teekenis (a). Elders treedt die toespeling bepaald op

den voorgrond , zoodat de edele geaardheid als het

gevolg of kenmerk eencr edele afkomst wordt voor-

gesteld

Verheft U , landgenooten '

Bit d' adeldom des stan.s. waaruit gij zijt gesproten

HELM! V 85.

Neen , eer het levenslicht verliezen

Eer iemand d' adeldom van Hollands naam verzaakt'
'.

I ï, 14

2) Concreet en collectief. Personen van adel; hctzii

voor alle edelen van een land te zamen, voor den

stand als zoodanig, hetzij voor een gedeelte, afzon-

derlijk als eene eenheid beschouwd. Hetzelfde als Adel

in de bet. I, 2). Verg. rijkdom voor rijke lieden.

Voorheen was adeldom in dezen zin gewoon (verg.

edeldom bij hooft, X H. 30, Henr. d. Gr. 151),

later treft men het nog veel bij dichters aan (edeldom

bij de decker 2, 64); thans is het nagenoeg in on-

bruik geraakt en door adel vervangen.

Mijn vader heeft Besta ekt een hoofd van Waterlanderen

En Kennt-nii-rs in 't veld, en met geweld alom

(Hoewel door nood geparst) vervolgt den Adeldom.
VONDEL 3, .148.

rjennanjes Adeldom wierd door dien groolen held

. leblbre vrienden van den Roomschen staat geteld,

v MEaKEN, Gerot. 74.

Hy noodde al d'Adeldoin om aan zyn' di«ch te i-pyzen

63.

Eens gaf de Vorst een kostbaar feest

Aan heel zijn Adeldom.
BlI.D. 1 , 112 'a. 1793)

Of maakt u 't glinstrend Hof dat dwangjuk zoo verrukkend.

Waarmee een dartle Graaf den Adeldom verplet?

3, 356 (o. 1808).

Geen adeldom, geen rang, geen stand,

Bleef ergens ongeschonden.

TH. V. RIJ8WIJ1 K 74 o.

Syn. Zie Adel.
ADELEN, bedr. zw. ww., met hebben, adelde,

heeft geadeld. Van Adel, eertijds als bnw. met edel

gelijkstaande (zie Adel, Etym.). Adelen, hd. adeln,

deensch adle, zw. adla , beteekent dus eigenlijk edel

maken.

1) Eigenlijk. Hetzelfde als in den adelstand ver-

heffen, welke uitdrukking thans de gewone is, terwijl

adelen tot den hoogeren stijl behoort. || Geadeld wur-

den. Zich laten adelen. Door den Keizer geadeld. —
Ge-adeld en laurierd, starter 257.

Hoe blinkt de goude kroon met open helm en wapen

Des kroonbeschermeri. ' ioo; dat adelt eerst rechtschapen.

MOONEN, l'lirzy 316

2 ) Overdrachtelijk , in toepassing op zedelijke hoe-

danigheden. Iemand (of iets, dat een persoon verte-

genwoordigt) edeler maken, tot een hoogeren zedelij-

ken rang of tot eene hoogere innerlijke waarde ver-

heffen. Sierlijker uitdrukking voor het meer gi

Veredelen. ||
„Deugd adelt," vertaling van „virtus

nobilitat," de zinspreuk der ridderorde van den Ne-

derl. Leeuw. — Figuren . . . ,
geadeld als door een weer-

schijn van den ziclenadel des Dichters, da costa,

Bild. Herd. 28. Een gemeenschap , die mij geadeld en

gesterkt heeft, pierson, Mrriv. 3, 82.

Komt , adelt u door stoute sangt

II. ft aan ' de onsterflijkheid l» 't loon

hblubks, Ged. 1 , 137.

Een blosjen adelde haar trekken.

TBR HAAR, Qed. 2, '3.
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ADELHEERSCHAPPIJ, znw. vr., mv.

-heerschappijen. Uit Adel als znw. in de concrete op-

vatting (I, 2) en Heerschappij. De regeeringivorm

eener republiek, waar de oppermacht feitelijk, doch

wederrechtelijk , in handen van den adelstand of van

eenige adellijke familiën berust; onwettige, aangema-

tigde regeering van den adel. Verg. Adelregeering.

|| De adelregeering in sommige Italiaausche republie-

ken ,
gedurende de middeleeuwen , ontaardde dikwijls

in adelheerschappij

.

Vaniii. Daar heersching , voor heerschappij , niet

111 gebruik is, verdient ook adelheersching afkeuring,

ofschoon gebezigd door stijl, Opk.22: „De Volks-

regering, doorgaans in een oproer uit de eenhoofdige

geboren , verandert ligtelijk in Adelheersching ."

•ADELHEERSCHING. Zie de Aanm. bij

het vorige art.

ADELLIJK, bij dichters ook samengetr. aad-

lijk, bnw., ook als bijw. gebezigd (zie bet. 2); de

trapp. v. vergel. adellijker, adellijksl alleen in gebruik

in de bet. 3). Van Adel als znw. in de abstracte

opvatting ( 1 , 1 ) met het achterv. -lijk. Ohd. adal-

lih (graff 1, 143); inhd. adellkh (ben. 1,8);

ulnl. adelich en adelig; deensch en zw. adelig; ags.

adheüic (ettm. 16). De door dii.d. en anderen ge-

volgde spelling adelijk, met ééne l, is in strijd met

de regels der afleiding en samenstelling, en staat ge-

lijk met die van edelieden , middelandsch , eigenaam ,

voor edellieden, middellandse/!, eigennaam, enz. Zij

is afkomstig uit den tijd, toen men, geheel naar

de uitspraak, ook achttien, geheelick , doeloos enz.

schreef. Die haar later voorstonden, deden zulks ge-

deeltelijk op grond der verkeerde meening, dat het

achterv. -lijk uit -l-ig zou outstaan zijn, en berie-

pen zich op de Hoogd. schrijfwijze adelig voor ade-

lich , die echter door de Hoogd. taalkundigen zelven

wordt afgekeurd (gkimm, D. Wib. 1, 177), als in

tegenspraak met de onloochenbare spelling in 't Ohd.,

Mhd. en Ags. Zie bij -lijk. De schrijfwijze adellijk,

die door de afleiding des woords gevorderd wordt ,
is

evenmin strijdig met de uitspraak, als die van heil-

loos, doelloos, hoofddeel, kruisslraf, enz.

1) Tot den adel behoorende. || Een adellijk heer,

eene adellijke jonkvrouw, adellijke geslachten, die van

adel zijn. Adellijke titels, rechten, uitsluitend aan

den adelstand eigen. Een adellijk huis, kasteel, slot,

lot de stamgoederen van een edel geslacht behoo-

,,„,/,. — Van adelick geslachte, de brune, Bank.

1, 286. Myn adelyk geslacht, langendijk 2, 1SG.

Zijn die Freules geen burgerdochters? — Hede neen , . .

.

het zijn adclijke Juffers, Wildsch. 3, 139. Sommige

lieden, die, zonder van adel te zijn, zich adellijke

titels aanmatigden, v. lennep, Gescli. 2, 86. De

Westfriezen... verbrandden eenige adellijke huizen,

2 , 43. Op menig adellijk kasteel , bosscha , Lev. v.

ir. ir, 30.

Hy wou een heerlykheid en ad'lyk wapen koopen.

LANGENDIJK 2, 285.

Mvn lieer , hoe oud is nu uw adelyke stam ?

2, 301.

slecius voor de bloem des volks en d'adelijken stand.

helmers, Ged. 1 , 25.

Adellijk bloed, edele afkomst. Vit adellijk

bloed gesproten zijn, uit eene familie, die reeds sedert

meer dan e'én geslacht tot den adelstand behoort. Er

stroomt adellijk bloed door zijne aderen, hij is van

adellijke geboorte, of althans door zijne moeder of

door een zijner vooronders aan een adellijk geslacht

verwant.

Myn heer, 'k heb achting voor het hoog en ad'lyk Moed.

En ze is, gelyk ik zeg

langendijk 2, 292.

van heel oud aad'lyk bloed.

2, 148.

— Adellijk wordt in dezen zin ook op zich zelf

staande als gemeensl. znw. gebezigd , voor adellijk

persoon. — Een adellijke, een edelman; eene adel-

lijke, eene vrouw van adel; de adellijken, de lieden

van adel. || Zij huwt met eenen adellijke. Zijne vrouw

is eene adellijke. Adellijken zien somtijds met minach-

ting op burgers neer.

2) Zoodanig als met deu adelstand overeenstemt,

daaraan betaamt, of veelal daarbij gevonden wordt.

||
Adellijke denkb-elden , begrippen, gewoonten, ze-

den, handelingen. — Adclvk' vooroordeelen , Leev. 6,

210, 7, 140.

Hy 's aan 's Keizers hof gevoed.

En 'k merk hem aan voor heus en aadlyk van gemoed.
langendijk 2, 163.

Myn hoog en aad'lyk hart

Eischt my een' schoonzoon, die van adel is gesproten.

2, 312.

— De adellijke jicht (of het — podagra), schert-

sende benaming, om die kwaal voor te stellen als

bijzonder eigen aan de hoogere standen. ||
Kuntgy. . .

uw Oom wel voor een eenige neep van het adelyk

Podagra bcwaaren? Leev. 3, 140.

Gy roemt u, Flaviaen, een edelman te zyn,

En lastert gy uw' gicht [jicht), die adelycke pyn !

1'yn , die den edeldom hyna schynt ingeschapen.

DE DECKER 2 , 04.

— In deze bet. 2) wordt adellijk ook als bijw. (van

wijze) gebruikt, voor: Op de wijze die een edelman

past, of zooals men van hein verwachten mag. ||
Gij

hebt u in dit geval weinig adellijk gedragen.

3 ) In schertsende toepassing , van vvildbraad ge-

zegd. Wat al te oud, te lang bewaard, en dus op

het punt van tot bederf over te gaan. In denzelfden

zin wordt ook wel van adel (zie Adel, 1,1) en jon-

kerachtig gezegd; doch adellijk is de gewone uitdruk-

king. || Adellijk wild. Die patrijzen zijn wat adellijk,

ruiken wat adellijk. De adellijkste haas moet het eerst

gebraden worden.

Azende blikken op aadlyke snippen.

DE génestet, Eerste Ged. 155.

Afl. en Sameust. Adellijkheid (alleen in de bet.

3 ); onadellijk ; Hoogadellijk , oudadellijk ( van hoogen ,

ouden adel), overadellijk („ een erfgenaam van 't over-

aadlijk huis," bild. 1, 316).

*ADEL0UD, verwerpelijke, op misverstand

berustende woordvorm, willekeurig verdicht ten ge-

vulde van onjuiste etymologische opvatting van aalmul

,

dat" niets anders was dau de oorspronkelijke vorm van

aloud, doch waarin men eene samentrekking van adel-

oud meende te zien. Zie de Aanm. bij Aaloud. Het

woord is mede door bild. gebezigd (1, 21fi; 9,297,

enz.), maar wordt ook door zijn voorbeeld niet ge-

wettigd.

ADELREGEERING, znw. vr., mv. -regee-

ringen. Uit Adel als znw. in de concrete opvatting

(I, 2) en Regeering. De regeeriugsvorm eener repu-

bliek, waar de oppermacht wettig bij den adelstand

berust. Verg. Adelheluschappij. ||
Florence had

in de middeleeuwen eene adelregeering. — De aristo-

cratie , of de regering der grooten of adelregering ,

roKKE, l'erz. W. 10, 247.

ADELSTAND , znw. m., zonder mv., als eemg

in zijne soort. Uit Adel als znw. in de concrete op-

vatting (I, 2) en btand. Hd. adelstand.

1 ) Abstract. De stand van deu adel ; de maatschap-

pelijke hoedanigheid vau hen , die tot den adel behoo-

ren; in tegenstelling van andere standen in de maat-

schappij, t. w. van den burgerstand, den boerenstand

,

of den geestelijken stand enz. ||
Aan den adelstand

zijn in sommige landen nog groote voorrechten ver-

bonden. Tot den erfelijken adelstand geraken.
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— Iemand in \ of tot i den adelstand verheffen

,

hem bij vorstelijk gunstbewijs een adellijken titel en

de daaraan verbonden rechten verleeneu. || De Koning
verheft in den adelstand, Grondw. 1815, a. 02. Hij

{Kemper) werd door den Koning tot den adelstand

verheven, v. d. palm, Red. 4, 141. De Ruyter...

door den Koning van Denemarken tot den adelstand

verheven, v. LENNEP, Gesc/i. 7, 108.

2) Concreet en collectief. De gezamenlijke edellie-

den , beschouwd als eeue eenheid , als een lichaam

,

ecu afzonderlijken stand in de maatschappij uitma-

kende; in tegenstelling van andere standen. Ongeveer

hetzelfde als Adel in debet. I, 2). || Tot den adelstand

b:hooren. Voorrechten , aan den adelstand verleend.

Adelstand en burgerij. De Zweedsche rijksdag bestaat

uit de vertegenwoordigers van den adelstand , de gees-

telijkheid, de burgerij en der. boerenstand.

Syn. Zie Adel.
ADELTïtOTS, znw. m., zonder mv., als be-

naming eener bijzondere hoedanigheid. Uit Adel als

znw. in de abstracte opvatting (1, 1) en Trots. De
trots, het fiere gevoel, voortspruitende uit het be-

wustzijn dat men van adel is en dus tot den aanzien-

lijksten stand behoort. || Zich tot zóó iets te verla-

gen, dat duldde zijn adeltrots niet. Fiere, hooghar-

tige, onbuigzame adeltrots.

- Dikwijls, in ongunstigen zin, van te ver gedre-

ven tierheid gezegd, die minachtend ncderziet op hen

die niet van adel zijn. || Hij had zich door zijn adel-

trots bij velen gehaat gemaakt. Aanmatigende, belee-

digeude, belachelijke adeltrots.

Waar adeltrots de inenschenteelt tot dieren

Verlangt, en tusschen Vorst en Volk een scheidsmuur sticht.

KINKEH 2, 178.

ADEM, ook sameugetr. aam, /.uw. m., het mv.

ademt niet in gebruik. Verg. Asem, dat een '.udere

vorm is van hetzelfde woord; doch adem is edeler en

in de wetenschap de alleen gebruikelijke vorm, terwijl

asem meer alledaagsch is, thans zelfs bijna plat klinkt,

en daarom nooit in overdrachtelijken zin gebezigd

wordt, Di sameugetr. vorm aam is thans slechts bij

dichters in gebruik ; allecu in de oude samenst. aam-
borstig wordt zij nog in de spreektaal gehoord.

Et) lil. Adem, mnl. ook adaem en adom (Mnl.

Il'dh. 1 , 42), is een oud en wijdverspreid woord,

dat wel in het Gothisch en de Noordsclie talen niet

voorkomt, maar reeds in het Grieksch en Sanskrit

bestond, en waarvan de oorsprong zich in de grijze

oudheid verliest. Ohd. Hum, dtam, ddum (graff
1, 155); mhd. dtem , aten (BEN. 1, 66); nhd. at/iem,

adem en odem; osaks. ddhom (itKYNE, Hél. 159);

ags. adhum, ad/na (ettm. 34); ofri. ilhma, ódema

,

-, óm (richtii. 721); nfri. amme (icpkema
nrdfri. ome (oit/.en 23t); ndd. adem, aam,
ÏOSÏO. 1, 113 vlg.) — Uit die vormen blijkt,

dat onze d hier de (/, uf dh vervangt, en tevens dat

de a van nature lang i, , hetgeen ook door de Gelder-

sche en Overijselsche uitspraak, aodem (uóni) of aosem,
en door de verwisseling met o in hd. odem en ofri.

limma bevestigd wordt. De s van den bijvorm asem
is een gevolg van den liapelenden klank der ///, die

ook in eng. he hal, gives enz., voor hath, giveth

enz., in * is overgegaan. Zie verder bij Asem.
in gr. t-Tiió;, damp, treft men, wel is waar, de

korte a aan , maar in skr. dtman (nom. dtmd), geest , ziel

,

vindt men den langen klinker terug, die dus blijkbaar

de oorspronkelijke was. De hoogere oorsprong van skr.

dtman schuilt in het duister; dat lel een is met ons

adem, lijdt geen twijfel. De beteekenis vau geest of

ziel en die van adem hangen in alle talen nauw sa-

men; de onzichtbare in- en uitgeademde lucht, de

onmisbare voorwaarde van het leven, gold als het

zinnebeeld van den evenzeer onzichtbaren geest, die

het lichaam bezielt. Meestal ligt het begrip van bla-

zen of waaien ten grondslag. Verg. gr. qiv/ftv en

.rvfïi- , blazen, met tyi'/y , ziel, eu Jtrev/ia, adem,
gee^t ; lat. spirare , blazen , met spiritus , adem , geest

;

goth. anan, blazen, gr. afffioq, wind, met lat. ani-

ma, adem, animus , ziel, deensch aande, zw. anda,

adem, en deensch aand , zw. ande, geest, ziel. Even-

zoo had ohd. d'tum de dubbele beteekenis van adem
en geest, en de osaks. dichter van den Héliand wis-

selt gist en ddhom in dezelfde opvatting met elkander

af (vs. 5772 vlg.). Ook ods geest staat nog met adem
gelijk in de uitdrukking den geest geven, d. i. den

adem uitblazen , en omgekeerd wordt adem overdrach-

telijk voor geest gebezigd, als b. v. in den Statenb.

(Pred. 3, 21): verg. bet. I, 4 en II , 3).

I) Eigenlijk, van levende wezens.

1 ) De lucht , die levende wezens door middel van

de daartoe bestemde werktuigen , ter verfrissching van

het bloed , in zich opnemen en vervolgens weder uit-

drijven ; inzonderheid de weder uitgedreven lucht , die

haren dienst verricht heeft. || Een zuivere, frissche

,

liefelijke , welriekende , onzuivere , onreine , bedorven

,

vuile, stinkende, verpestende, vergiftige adem. Een

heete, gloeiende, koude, kille adem. Gebrek aan

adem. — Ruikt myn adem lekker? langendijk 2,

159. Myn bloed stolt,... myn adem is beklemd,

Leev. 3, 45. Bij de eerste pauze, welke Tante zich

bij gebrek aan adem verplicht zag te maken , K. Zev.

2, 139. Het plaatje besloeg en werd dof,... (omdat)

haar adem er ettelijke reizen over heen was gegaan
,

4, 75. Met heeten adem hijgend, TtN kate 5, 10.

]>e adem dreigt te blijven steken.

BILD. 8 , 85.

't Is of dit orgel mijn adem smoort.

TEN KATE 3 , 255.

Eu ook zijn mond is open: dat moet zijn

Om te ademen! — Maar 'k voel zijn adem niet.

5, 21(3.

— De gewone uitdrukking voor het tot zich nemen

van lucht of adem, het in zich opnemen daarvan door

mond of neus, is adem halen. Doch door veelvuldig

met elkander verbonden te worden, zijn de beide woor-

den aaneengegroeid en geldt ademhalen thans als eene

samenstelling, als eene eenheid (zie Ademhalen). Eene

audere zegswijze i-

— Adem scheppen of ruimer adem scheppen (schepte

,

geschept), altijd overdrachtelijk genomen in den zin

van uitrusten, weder op zijn verhaal komen, wan-

neer men door inspanning van krachten buiten adem

geraakt is , of zich afgemat gevoelt door angst , zorg

of leed , die de borst beklemmen : verg. ruimer ademen

of ademhalen, herademen, verademen en uitblazen,

die alle hetzelfde bijdenkbeeld medebrengen. Vel

Syn. bij Ademhalen. || Laten wc een oogcublikje

adem scheppen. Nu kunnen wij weer adem scheppen

,

nu is de drukte voorbij. — Hij wachtte... tot de

preêker zich genoodzaakt zag, even adem te scheppen

,

K. Zev. 4, 137. Ik ben blij, dat ik eens adem kin

gaan scheppen ; . . . ik voelde mij zoo nietig onder al

die getitelde edellieden, 2, 72.

Nu Duitsclilant adem schept , na veel gelede smarten.

VONDEL 11 , 195.

Schept adem' 't monster ligt te flaauwen,

Te hijgen naar den ademtogt!
TOLLENS 3, 162 (a. 1818).

— Ben adem verhalen, een oogenblikjc rusten om
weder eens ruimer adem te halen; t. w. wanneer men
onder 't loopen of spreken zich vermoeid gevoelt

|| Hy en lact my niet toe mijnen adem te verhalen,

Job 9, 18. Hier wat ophoudende, om zyn adem te ver-

haaien..., sag hy enz., v. heemskerk, Are. 178.
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— Weder op zijn adem komen , weder ruimer

ademhalen , nadat men een poos buiten adem geweest

is. || Dat doet mij goed, eens een oogenblik uit te

rusten ; nu begin ik weer op mijn adem te komen.
— Den adem inhouden , de ingeademde lucht niet

uitblazen, niet uitademen. || De patiënt moet een

oogenblik den adem inhouden. Stilletjes en met inge-

houden adem sloop ik naar hem toe.

— Naar den adem hijgen , snel en hoorbaar ade-

men , terwijl men moeite heeft om de noodige hoe-

veelheid lucht binnen te krijgen ; meest als zinnebeeld

van uitputting van krachten of van hevige gemoeds-

bewegingen.

Naar d'adem hijgen ze, en toch duurt de worstling voort'

TEÏf KATB 5, 28.

Daar doet de grimmigheid hun 't harte koken,
Dat overstroomt en naar den adem hijgt. 4, 283.

— Luisteren naar iemands adem , t. w. bij een

zieke of slapende ; met het oor aan zijn mond liggen

om zich te overtuigen dat of hoe hij ademhaalt.
||
„Zo

gerust slaapt alleen", zeide hy
,
„de onschuld". Hy

luisterde naar den vryeu adem des kinds , Leev. 7, 180.

— Zijnen adem ooer iets laten gaan, zich er van

nabij mede bemoeien. — Hij laat over alles zijn

adem gaan , wil alles zelf beschikken en bezorgen

;

nagenoeg hetzelfde als hij is overal met den neus bij.

Verg. tuinman, Spreekw. 1 , 5 en 196.
— Geen adem voor geld! zegswijze ter aanduiding

van rustelooze werkzaamheid , waarbij men nooit — al

wilde men er geld voor geven — de gelegenheid vindt

om eens adem te scheppen, om eens uit te blazen.

|| 't Is hier een drukke dienst ! Geen adem voor geld

!

— In de zangkunst. Den adem goed uitblazen, in

die mate die vereischt wordt om telkens den juisten

toon te treffen. — Den adem sparen, dien niet te

sterk uitblazen, ten einde, waar het noodig is, adem
genoeg over te houden.
— Een koperen adem , dichterlijke uitdrukking ter

aanduiding van eeue forsche en onvermoeibare stem

;

navolging van ö'ui y&Xxroq in Iliad. 18, 222, en

yaXxeov o$v fioüv bij HES10DUS.

Maar hadde ik honderd tongen , mocht mijn lied

Uit kopren keel met kopren adem klinken,
Nog noemde ik al de vijanden u niet.

TEN KATE 4, 229.

— xviiiie e. In denzelfden zin als het thans gewone
ademhalen en adem scheppen , zeide men voorheen

adem (o! asem) trekken (verg. hd. alhem ziehen en ons

ademtocht), —zuigen, —drijven en

—

voeren: nu alle

verouderd. || De menscheu treckeu adem , sy eten , drinc-

ken enz., Pred. 3, Kantt. 36. Dat ick adem-suyge,

huygens 1 , 111. Vergaande wyl ik aadem dryf

,

six v. chand. 9. Soo laugh ick aessem voer, Amst.

Pegas. 93.
— Plantijn vermeldt nog (den) adem onthouden,

voor hetgeen nu inhouden heet („retenir son haleine").

2) Het ée'nmaal in zich opnemen en weder uit-

drijven van de beuoodigde lucht; e'e'ne ademhaling,

e'e'n ademtocht ; meestal beschouwd ten opzichte van

tijd of duur. In de volgende spreekwijzen:

— Een korten adem hebben , kort van adem zijn

,

niet veel lucht op eens kunnen innemen en daardoor

verplicht zijn de ademhalingen snel op elkander te

laten volgen. || De paarden zijn korter van adem dan

andere dieren.

— Een langen adem hebben, veel lucht innemen

en dus niet snel ademen. || Een duiker moet een lan-

gen adem hebbeu , den adem lang kunnen inhouden.

Die zanger heeft een langen adem, kan veel lucht in-

nemen en die langzaam uitdrijven. Het is eene der

grootste deugden van een paard , een langen adem
n'eelal asem) te hebben.

— Overdrachtelijk: Een spreker van langen adem ,

die het lang uithoudt, altijd langwijlig is. Een ge-

dicht , een verhaal enz. van langen adem , lang , van

grooteu omvang, zoodat de voordracht een sterken

adem zou vereischen. Een werk van langen adem

,

waaraan men lang zal moeten arbeiden. || Ik heb een

dichtstuk . . . onderhanden , dat van eenen (thans al-

leen van) langen adem is, loosjes, Lijnsl. 3, 351.
—

- In éénen adem (iets zeggen of doen) , zonder

tusschenpooziug.
||

„Ik zal het doen", zeide hij;

„maar," liet hij er in éénen adem op volgen, „het

zal nog wel wat duren." Ik heb het bock in éénen

adem uitgelezen.

Oprent, als razende en met zweepen aangespoord.
Onwetend wenraart heen , in êênen adem voort.

BILD. 2, 356.

— De laatste adem , de laatste ademhaling of adem-

tocht, de laatste snik van een stervende. || Dan zal

ik u met mynen laatsten adem nog zegenen, Leev. 2, 14.

Vooral in de uitdrukkingen:

— Tol den (zijnen, haren) laatsten adem, tot den

dood toe. || Hij bleef haar tot zijn laatsten adem ge-

trouw. — Niettemin bleef hij hier, tot zijnen laatsten

adem toe, volkomen meester van de genegenheid der

landzaten, stijl, Opk. 344.

— Den laatsten adem uitblazen , sterven , ontsla-

pen. Verg. den adem uitblazen, bij 4). || Haar hoofd

buigende, blies zy den laatsten adem zagt. . . in mynen

arm uit, Leev. 8, 293.

3 ) Het vermogen om gemakkelijk adem te halen en

daardoor telkens eene ruime hoeveelheid lucht in te

nemen; eene beteekenis, thans van 1) te onderschei-

den , ofschoon zij daaruit onmiddellijk is voortgevloeid

en de beide opvattingen uiet zelden ineeuloopen. ||
(Jon-

gens, die) liet rijtuig naklotsten en zoo lang bijhiel-

den als hun adem 't hun vergunde, K. Zev. 5, 81.

Troostloos neergeslagen,

Had de engbenepen keel geen' adem meer tot klagen.

BILD. 2, 358.

— Zijnen adem kwijt zijn, nauwelijks kunnen ade-

men ; zijnen adem kwijtraken , verliezen , beginnen te

hijgen. Verg. Ademloos. || Hij had zoo hard geloo-

peu , dat hij zijn adem kwijt was.

— Vit den (zijnen , haren) adem — , of buiten

adem zijn , met moeite ademhalen , hijgen , ten ge-

volge van buitengewone inspanning. || Door de inspan-

ning half ait zijn adem , iieets , Cam. Obsc. 64. Ka-

roline al hijgende, snikkende en uit haren adem,
K. Zev. 5, 64.

Wat benje driftig! Hebje dan zoo'n haast,

En zie je niet, hoe 'k buiten adem ben?
V. LENNBP, Poet. 11, 150.

— Ziek uit den adem (of buiten adem) loopen

,

zoo hard loopen, dat men buiten adem raakt. || Indien

gij een dikken zwaarlijvigen klos van een vent zig

buiten adem zaagt loopen, Wildsch. 2, 106. Eind-

lyk keert Ryzig zich om, en Flip, uit zyn adem ge-

lopen, vraagt enz., Leev. 4, 91.

— In den adem schieten (van pasgeboren kinde-

ren ), het vermogen om te ademen bekomen , begin-

nen te ademen. || Het kind kwam schijndood ter we-

reld, maar door zorgvuldige behandeliug schoot het

weldra in den adem.

4) De adem beschouwd als blijk en voorwaarde

van het leven, als datgene waarvan het ophouden

sterven is; dus gelijkstaande met levensbeginsel, le-

ven. Verg. Ademen , onz. 1 , b) en Ademhalen , 2, b).

|| Al wat eenen adem des geestes des levens in sijne

neusgaten hadde, Gen. 7, 22. Soo lange als mijnen

adem in my sal zijn, Job 27, 3. Dien Godt, in

wiens hant uwen adem is , Dan. 5 , 23.
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Neemt Gij hun adem weg , zy aneveu

En keeren weder tot hun stof!

TEN KATE 5, 375 {Ps. 104, 29}.

Wordt zij geveld, dan moet hij d'adem derven.

4, 21.

— Al wat adem heeft , alle levende wezens , in-

zonderheid het menschdom. || Van de steden... eu

sult gy uiets laten leven, dat adem heeft, Deut. 20,

16. Sy en lieten niet overblijven dat adem hadde,

Jus 11, 14.

Looft den Heer ' elk moet Hem eeren

,

Al wat geest en adem heeft.

Psulmber. 150, 3.

Buige al wat adem heeft voor aller heeren Heer'
TEN KATB 3, 215.

En al wat adem heeft op aard, in lucht en zee,

Zong: „Hallelujah!" meé. 5, 103.

— Den adem uitblazen , stc-rven , ontslapen ;
— uit-

braken, van een gewelddadigen dood van een boos-

wicht of ondier, met verachting gezegd. — Verg. den

taats/en adem uitblazen, bij 2).

(Hyj zinkt op 't bloedig lijk en blaast den adem uit.

bild. 2, 401.

hy (de roover) tuimelt achterover

Met opgespleten kop, en braakt in 't stroomend bloed

ÏH-n adem uit.

TBIC xatb 5, 33.

— xviide E. Hooft gebruikt bij adem houden over-

drachtelijk voor levendig kouden. \\ Om hunne hoope

by aadem te houden, N. H. 319.

II) Figuurlijk, bij dichterlijke persoonsverbeelding.

1 ) Daar de wind in de mythologie als een persoon

wordt voorgesteld , die met zijn geblaas den lucht-

stroom in beweging brengt, wordt hem ook, ir dich-

terlijken stijl, een adem toegekend, zoowel in toe-

passing op eene liefelijke koelte, als op een hevigen

stormwind.

AU Zephyr haer (Flora) omhelst, ah zijn ghezochtste bruyt,

En violetten blaest met zijnen adem uyt.

vondel 1 , 396.

Gelijk, door malschen hemeldrop,
Het bloempje zijn' gefloten knop

Aan Zeflrs dartlen aam weiras ten buit zal geven.
helmebs, Ged. 1, 52.

De dalwind scheen allengs ziju' adem te verzoeten.

BILD. 2, 362.

[><•. MrfndjeiU adem koelt de dor-gerooste weiden.
V. LENNEP, Poet. 5, 131.

Nu 't zomersche koeltje door 't loover gaat suizen,
En de adem van 't Noord is verzacht.

tbb haab, Ged. 1, OW.

En 't Noorden laat zijn adem voelen.

bbbts , Korentd. 43.

Geen adem zal vloeien

Dan de adem der winden

,

Die over de wateren loeten.

TEN KATE 3, 112.

— Bij uitbreiding wordt ook aan de jaargetijden

een adem toegeschreven , ter aanduiding van den wind

,

die dan veelal waait; inzonderheid aan de Lente en

den Winter. De adem der lente, een liefelijk lente-

koeltje; de adem des winters, een ijskoude wind. || De
adem der lente waait over de velden, v. d. palm,
Sol. 6, 427.

— Ook zonder vermelding van den wind, wordt
udem zelf, alleenstaande , voor wind gebezigd:

Daar waait een ijskoude adem hem voorbij
,

En 't ritselt door de poppelende blaaren.

TBJf KATB 4, 310.

— Daar geluiden door de trillingen der lucht wor-

den veroorzaakt, en als 't ware * voortgedragen op

d' adm des windV' (ten kate 4, 33), wordt adem
ouk toegepast, waar sprake U vau klinkende speeltui-

gen , liederen , enz.

En zou ik dan, o Amstelstad!. .

.

Uit d'adem van mijn litr niet uwen lof doen stroomen '

HELMER3, Ged. 2 , 17.

Eu de adem van uw lied doorzweefde 't luistrend oord.

2, 32.

Lok 's Hemels zegen van omhoog

,

üp d'adem der gebeden.

bebts, Ged. 160.

2) De uitgaande adem, aan hoogere of denkbeel-

dige wezens toegeschreven, geldt als het voertuig eu

zinnebeeld van hetgeen van hen uitgaat , van hetgeen

zij rondom zich verspreiden; gelijk b. v. geuren, pest-

walmen enz. door den luchtstroom worden voortge-

dragen en verspreid.

De helsche Tweedragt
Zengt, door haar' heeten aém, het welig akkerland.

FBITama, Henr. d. Gr. 68.

Viel dit bloeiende gewest

Door het oproer onzer volken of door d'adem van de post'

DA COSTA 1 , 61,

De giftige adem van de smart
Heeft u den blos geroofd.

beets , Gtd. 125.

Nog nooit, mijn zoon! heeft de adem van den strijd

De lucht van dit vergeten dal ontwijd.

TEN KATB 4 , 155.

Zijn voord zal als een roede snerpen,
Zijn adem als een geesselstriem. 5, 385.

— Vandaar, bij uitbreiding, het gebruik vau adem
bij woorden, een gevoel, eene gewaarwording euz.

uitdrukkende , om te kennen te geven , dat al het ons

omringende datgene rondom zich verspreidt wat der-

gelijke aandoeningen bij ons opwekt; dat alle^ dien

invloed oefent, dien geest ademt. Verg. Ademen
(bedr., II, 2, b, a). || Een adem der liefde. Een adem
des v redes.

Welk een anker van troost, welk een adem van rust!

beets, A'orenbl. 155.

3) In bijzondere toepassing der vorige bet., geldt

de adem, van hoogere wezens uitgaande, inzonder-

heid als het zinnebeeld der levenwekkende , bezielende

kracht , waarmede zij aan het levenlooze deu adem

,

het leven , inblazen , of het levende tot een hooger

aandrift bezielen. Vooral gewoon is

— De adem Gods, de levenwekkende en bezielende

kracht, van God uitgaande. || De Heere Godt hadde. .

.

in sijue neusgaten geblasen den adem de3 levens, Gen.

2, 7. De .adem des Almachtigen heeft my levendigh

gemaeckt, Job 33, 4.

Uw adem houdt het al in stand.

helmebs, Nag. Ged. 1, 143.

Toen nog geen Genius, bevrucht met scheppingskracht,
Zyn' adem over 't ruim der wateren deed zweven.

helmebs, Ged. 2, 32.

Wiens adem door de stargewelven,
Door lucht, en zand, en water ff]

BILD. 8, 80.

Gy krachten , machten
,
gaven , gunsten

,

Door d'Adera Gods in ons verwekt!
DA COSTA 2 , 403.

Als of uw hart de hooge weelde

Der heilgen , wie Gods adem dreef,...

In heilige verrukking deelde.

bebts, Ged. 133.

— Ook van denkbeeldige wezens, als b. v. van

de Lente, als godin gedacht, die de natuur als uit

den doodslaap doet herleven. Verg. boven, bij II, 1),

waar de adem der lente als de zoele voorjaarswïwrf

werd voorgesteld : eene opvatting , die , hoe na ook

aan deze grenzende, zich daarvan toch wezenlijk on-

derscheidt.

Lente't adem heeft hem leven

,

Dot en bladerkroon gegeven.
8PANDAW 4, 48.

Lente van weelde, van lust, van genot'...

Adem des levens, en zegen van God!
BBBTS, Ged. 140.
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— Bij verdere uitbreiding geldt adem in 't alge-

meen , met of zonder opzettelijk bedoelde persoonsver-

beelding , voor Levenwekkende kracht , levensbeginsel,

aanblazing, bezieling. || De poëzie, die alles met ha-

ren adem bezielt. — Vryheid , die adem van ons le-

ven, Leev. 5, 260.

De taal, die 't Hollandsen hart ontvloeit,

Was immer van uw vlam doorgloeid

!

Uw adem is haar leven !

da costa 1 , 315 {aan de Dichtkunst).

Die stoom is de adem van een nieuwe Heerschappij.

8, 78.

Afl. Ademen, ademloos.

Sainenst. afl. Aamborstig-, Kortademig.

Sameiist. Ademhalen, -tocht (zie de volgende

art.). — Dichterlijke samenstellingen zijn: Ademgif,
de smetstof van een giftigen adem (bild. 3, 116);

ademgloed (da costa 1, 331); ademklank, stemge-

luid (bild. 7, 3S2); ademsnik , de snik waarmede
men den laatsten adem uitblaast, duodsuik (bild. 3,

121); ademspat , nietig luchtdeeltje („'t kim! der aard
1

,

dien ademspat van geest, aan 't klompjeu klei ge-

paard!" bild. 5, 169); ademsuizen („'t ademsuizen

van het West," lulofs, Ged. 99); ademverdelgend

(„de ijzlende eu ademverdelgende lucht," in Rusland,

1812, kinkeb 2, 51); ademwalm , met giftigen walm
bezwaugerde adem

( „ de laster blies alom zijn scher-

pen ademwalm ," bogaers, Joch. 2); ademzucht m.,

zuchtend geloosde ademtocht (bild. 7, 349); enz.

Bij conscience vindt men nog ademwolk, wolk

van zichtbare uitgeademde lucht ( „ twee dikke adem-
wolken gingen blazend uit zijne longen," Leeuw v.

VI. 3, 121); bij NOLET de BR. ademhijgen, het

hijgen naar den adem („'t spoedend ademhijgen,"
Amb. 68).

Over de verdichte, op misverstand berustende, sa-

menst. ademhechtig en ademechtig (bij BILD. 3 , 149,
en 5, 467; 6, 351), zie de Aanra. bij Amechtig.
ADEMBUIS, znw. vr., mv. -buizen-, verkl.

• buisje, mv. -jet. Uit Ademen en Buit. In de dier-

kunde. Buis of pijpvormige opening bij de schelpdie-

ren , waardoor zij ademhalen.

ADEMEN , bij dichters ook samengetr. amen
,

ouz. en bedr. zw. ww., met hebben: ademde (admde)

,

heeft geademd (geadmd). Verg. Asemen , dat een

audere , minder edele vorm is van hetzelfde woord

(zie bij Adem). Van Adem, ah stamwoord, op de-

zelfde wijze als dampen van damp , lichten van licht

enz. Ohd. dtomön, dtamön, ddhmón (graff 1,155);
mhd. dtemen (ben. 1, 66); nhd. athmen; ags. cedh-

mian (ettm. 34); ofri. ómmia (iuchtii. 721); nfri.

amje (epkema 15); ndd. ademen, 'omen (koseg. 1,

114 vlg.).

I. Onzijdig.

1 ) Met een levend wezen als onderwerp.

a) Eigenlijk. Deu adem, de voor 't onderhouden

des levens benoodigde lucht , in zich opnemen en we-

der uitdrijven; doorgaans beschouwd als eene onwille-

keurige werking, waarvan men zich niet bewust is;

hetzelfde als Ademhalen, da.1 de meer gewone uit-

drukking is in het dagelijksch leven. || Ruim, vrij

ademen, gemakkelijk, onbelemmerd ademhalen. De
zoogdieren ademen door longen , de visschen door

kieuwen. De zieke ademt nog. De geneeshceren ver-

klaarden, dat het kind geademd had. — Myn broer. . .

staat daar als een beeld , durft naauwlyks ademen

,

Leev. 2, 35. Haar boezem sloeg heevig, zy ademde

moeilyk, 7, 375. Zijne borst ademt niet meer in de

onbegrensde ruimte der gevoelende natuur , v. D. palm,
Red. 1, 119.

Waar ademde ooit een hart als in dien boezem sloeg!

bild. 2 . '256.

Jesiis zelve brengt U vrede
Jesus ademt over U

!

DA COSTA -'
, 2118.

O schrik! hij roert zich niet, hij ademt niet!

TEN KATB 5, 217.

In dichterlijke toepassing ook van het gemoed
, als levend en ademhalend persoon gedacht:

Uw zangtoon streelt , en vult , en voedt

,

En drenkt het luisterend gemoed,
Dat trillend naar uw' maatslag ademt.

kinkbr 2 , 144 {aan Haydn].

— Ruimer ademen, veelal overdrachtelijk, voor

Zich verruimd, verfrischt gevoelen, ontheven van het-

geen ons vroeger beklemde of bezwaarde. — Vrij

ademen, in vrijheid leven. || Nu is het gevaar voor-

bij , nu kunnen wij weer ruimer ademen. Waar ademt

men vrijer dan in Nederland?

Ik adem ruimer ; allerwegen

Straalt mij een nieuwe schepping tegen.

HELMERS , Ged. 1 , 1 02.

Zijn fiere geest schudt af de kluister

Van 't logge stof, en ademt vrij ! 1 , 149.

— In dichterlijken stijl wordt ademen alleen ook
ruimer ademen , zich verruimd gevoelen

, gebe-

waarvoor men anders herademen zegt.

Maar 't ademt naauw uit ramp en nood,
Of 't is van weelde en hoogmoed dronken

!

da costa 2, 204 {ran Nederland).

— Somtijds beteekent ademen (in de volksspraak

asemen) alleen uitademen, t. w. om den adem op

iets te blazen. || De vergulders ademen eerst op het

bladgoud , vóór zij het aaudrukkeu. Iemaud in 't aan-

gezicht ademen.

b ) Bij uitbreiding. Het ademen beschouwd als blijk

en voorwaarde van het leven , als datgene waarvan het

ophouden sterven is ; dus gelijkstaande met leven. Verg.

Adem, I, 4) en Ademhalen, 2, b). || Zoolang ik

adem, zoolang ik leef, Leev. 4 , 201; ten kate 3, 39.

Ik leef? ik adem nog? ten kate 4, 291. Een gewemel

vau ademend gediert', 5, 93.

Maar die niet ademen, niet leven, dan door mv.
BILD. 1 , 377.

— Al wat ademt, alle levende wezens, inzonder-

heid het meiischdoin.

'k Zie al wat ademt lot U zuchten,
ó Gy, door wien wat ademt, letft!

BiLn. 8, 81.

Al wat ademt, tiert en leeft

Met verjongd gevoel in de aren.

tollens 5, 81.

voor

zigd

Al wat ademt, amt door U-alleen.

TEN KATE 5
,

— Inzonderheid wordt ademen voor leven gebezigd ,

wanneer men bepaaldelijk denkt aan het doel, waar-

aan iemands leven gewijd is, en dat hij geen oogeu-

blik, bij geeue enkele ademhaling, uit het oog ver-

liest. || Zy ademt niet dan voor u, haar vriend , .Leev.

1, 375. Dat. . . ik niet zou ademen dau voor dit be-

koorlyk meisje, 2, 170.

Hy ademt voor een ander Ik.

bebts, Korenbl. 156.

Herschep mij naar Uw godlijk beeld, en leer

Mij ademen eu sterven tot Uwe eer!

TEN KATE 4
,
405.

— Syn. Zie Ademhalen.
2) Met eene zaak als onderwerj), t. w. iets dat,

eigenlijk of overdrachtelijk , wordt in- of uitgeademd.

Oorspronkelijk van den wind gezegd, die, als persoon

gedacht , zelf ademt ( verg. Adem , II , 1 ), terwijl

het door hem uitgeademde door den mensch wordt

ingeademd.

Geen zefier ademt uit het Zuicn.

SPANDAW 1 , 44.
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uitbreiding en overdracht

:

\ it door deii lucht-

stroom .
. uilen ,

zich fa

laiidlucht . di rJ adeiut, v. i>. I'alsi ,

Red 1 . l'Mrr. \ i

BI Juuw;iur ademt diir

DA COSTA 9

ir der ambroji.ehe lokken
Aimt Van haar kruin.

HAL', Bnhl 1 , SI,

i
|
Van andere onstoffelijke zaken, die niet eigenlijk

i ii - of uitgeadem • «Is 't «rare uu-

geademd worden , er van uitstralen of uitgaan , zoodat

zij door it.1 I irden genoi

lucht die men inademt, || Uier

..ui Liefde en vrt-.iL- — Warms
in alle de trekken, in alle de kleuren,

rt ,
v n PALM, Red. 1, 11. l>e prul

kracht, di<- uit Je Delphitche spelonk ademde,
Ond. en Riant. 388.

In dichterlijken stijl, van woorden of klanken,

aU bij bet uitspreken lemhaling vel scbende.

Op het punt staan van uitgesproken te worden, zou-

dat <le aden. reeds wurdt uitgeblazen , die

den klank zal voortbrengen.

auchljens . die ti< ur folie bont ontglippen
.

- u 't woord , dat ademt op deur lippen.

ten k.ite t

II Bedrijvend.

All bcdr. ww. wordt ademen tweeledig opgevat,

naar gelang het begrip van inademen of dat van

uitademen op den voorgrond staat.

! In de bepaalde opvatting van inademe.i. Met
een persoon als onderwerp. In den boogeren stijl.

1 i Eigenlijk. Van de lucht en andere dampk,
stoffen , als dampen

, geuren enz. Ze in de longen op-

nemen . inademen; in zooverre echter van dit laatste

iOeode, dat inademen uitsluitend de ecnc helft

der verrichting te kennen geeft, terwijl bij ademen,
dat de beide werkingen omvat, het innemen en uit-

blazen van den adem , de eerste slechts op de
grond staat, en de tweede als onverschillig beschouwd

wurdt. Daarenboven ziet ademen, meer dan iiiWmni

,

op de aangename of onaangename gewaarwording, die

. uiidervindt. || Ecnc zuivere, gezonde, bc-

r|>c.te lucht ademen. Hier ademt men eene

frissebe lucht. l)e liefelijke georen, die men hier B

'l land dat gij bewoont , den luchtstroom dien gij ademt.
Htur.K- . Boli -V. 13.

de lucht lelf», die lnj ademt, met vervloeking is

[bezwaard.

V. LBM.NEr , P'jët. 11 , 6.

— Bij uitbreiding, in dichterlijken stijl, ook van

datgene gezegd, wat als het uitwerksel der ademhaling
wordt voorgesteld : ecnc toepassing , die den overgang
uitmaakt tot de b

'

Het landvolk ademt kracht in zijn verfrischte longen.

H&LMBBS, tVerf. 1 ,
3*.

Overdrachtsaak. Van andere onstoffelijke zaken,

t. w. die het innerlijke van den mensch op de ecnc

of andere wijze aandoen. Ze in zich opnemen door den

invloed van de sfeer, waarin men zich bewe
er de werking van ondervinden , gelijk het lichaam

de werking ondervindt van den dampkring, waarin

men ademhaalt. || Hier ademt men niet. dan liefde,

vrede en geluk.

hy rees verkwikt , en aimde een ander leven.

BILD 2, 347.

Aam hier, o Dichtkunst, dubblen moed?
Sla uit uw breede veeren'

DA COSTA 1 ,815.

II lu d.- bepaalde opvatting van uitademen.

I Kigenlijk, in dichterlijken stijl. Mei

ab ond : o , die

iwoordigen). Uitademen, uit

den mond bl .

linden vuur,

Zijn oog ichool vlam up vlam.

DA COSTA 1 , 819.

— Meest van denkbeeldige wezens (ook van den

wiud, als persoon gedacht), aan welke een adem wordt

el. reven :

Hiel ademt Flora KOI

lian daer het kruidig Oost op roemt.
slllTS . f.ed. 104.

moedl
SMIT- 8, 90.

— Ook met andere onstoffelijke zaken als ulij eet ,

1 der atmbhuing worden voorgesteld

d vcraelgl

KI.VKEII -1
, 75.

Voor wlen geen rooajen lacht, geen luchtjeu wi

mui. II, 39(1.

Iraebtelyk.

Mei een persoon (of hetgeen een persoon ver-

mderwerp Iets, t. w. eene gezind

-

waarvan men vervuld is, onophou-

delijk openbaren, zoodat alles wat men uit, elke

ademtocht uls 't ware, er de blijken van dn

lut. spirare {bellum spirare) en ons blazen, dat (alt!

ongunstige opvatting] in gelijken zin gebezigd wordt.

||
Zwanger met dasdaane gepeynzen , en niet dan oor-

logh namende , uooft, .V. //. 518.

Ja, si lei hartcklop

Aamt dank aan 's Allerhoogslen goedheid.
B1LU. 5, 09.

Haar ziel was edel , zacht , en ademde enkel deugd. 8, 71.

'.'-
tl ii. hart , nog stang ten prooi aan vreemde list,

Verdeeldheid ademt!
KIS KEK 11, 50.

Ifl t oogen , waar de gloed van 't kokend hart iu blaakt.

Dat louter moordzucht aamt , en naar vernieling haakt.

DA COSTA 1 , 05.

Wij voeren met uwc elementen -

En ademen n en trots.

TBX KATB >

— Vooral gewoon is wraak adeimn. van blinde

wraakzucht bezield zijn. || Niets dan wraak ademende,

HAAr.sr.u, Val. 1, L' Is . v. i.rsshr, Gesc/i. 1

: i zijn prooi te leiden tuur de vloot.

Vliegt Againemnon toe, en ademt wraak en dood.

BILD. i. i-I'.

— In dichterlijke toepassing ook nut

als object, die dan als Int voorwerp der gezindheid of

begeerte wordt voorgesteld.

II. ui el. inde haar hart, hem had bet ingezogen.

li ii. o '.», 209.

— Annin. Ongewoon en niet aan te bevelen, of-

schoon op zich zelf met den aard -der taal niet strij-

dig, is het gebruik van ademen, iu dezen zin, als

WW., met het voorz. ean , als DII.U. in 1789

schrei f a Gij aamt van moord."
— Zonder vermelding van het object, dat dan in

de gedachte moet aangevuld worden, treft men ademen

(voor leven en bezieling ademen) aan bij HOOPT,

Mengelw. 645:

Want uit uw' aan.

't Vergift ZT doraligh dronk.

nderwerp.

n) Van de onbezielde natuur. Iets, dat eene zekere

gewaarwording opwekt , van zich uitstralen , van zich

doen uitgaan , rondom zich ver-prei, I n , zuudat het

door ïederen aanwezige even uuwillckeurig wordt ge
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noten of ondervonden, als de lucht die men inademt.

Overdrachtelijke uithreiding van de het. bedr. II , 1 ).

|| Alles (de geheele natuur) ademde eenen liefelij-

ken stillen wellust, iiaafner, Pal. 2, 130. Dan zal

er geen morgenstond dagen, welke geene vriendelijke

vreugde voor u ademen zal, fokke, Verz. W. 5,19.

Waar Gij verschijnt , daar ademt alles vreugd.

V. ALPHEN 2, 208.

Licht en leven
,
groei en bloeikracht ademend.
bbbts, N. Ged. 14 (de Taal).

't Onweer bereikt ons: 't vertorend heelal

Ademt verderf en bereidt onzen val.

TEN KATB 3, 144.

ii) Van datgene, waardoor het innerlijke van den

mensch naar huiten blijkt. Zoo duidelijk vau iets blijk

geven eu getuigen , dat het onwillekeurig de aandacht

treft. De meest gewone opvatting, waarbij aan geene

persoonsverbeelding meer gedacht wordt, en die dus

niet uitsluitend tot den hoogeren stijl behoort. ||
Elke

periode van uwen brief ademt liefde, Leev. 1, 236.

Eenen brief, die niets dan lof, dan goedkeuring ademt,

8, 215. Alles ademt den toon eens mensenen, die

door geestverrukkiug geheel aan zich zelven is ont-

voerd, v. d. palm, Red. 3, 7. Wat men in dit

nieuwe Wetboek vinden zal, dat een' echt vaderland-

schen geest ademt, 4, 135. Waarheid en opregtheid

zal elk mijner woorden ademen, 4, 108. Het voorko-

men van Nicolette ademde zoo veel oprechtheid en

onschuld, K. Zev. 4, 11.

dat oog

,

Dat teérheid aamt en vrede.

BILD. 2, 277.

Al'1. Ademing; Beademen , herademen, verademen.

Dichterlijk: adembaar („adembare\acht" , BILD. 7, 362).

Samenst. Adembuis (zie ald.), ademgal (bij kil.

„spiramen , spiraculum"; voor neusgat bij conscience,

Ar/ev. 1 , 21 : „Zyn neus met groote beweegbare

adtmgaten."); Aan-, door-, in-, uitademen. — Dich-

terlijke samenst. (in de bet. bedr. II, 2, a en b):

Wellustdmend (helmers , Nag. Ged. 1, 11); zegen-

dmend (TEN KATE 7 , 104) ; enz.

ADEMHALEN, onz. zw. ww., met hebben:

haalde adem , heeft ademgehaald. Ook Asemhalen

,

dat echter thans bijua plat klinkt: zie bij Asem. Uit

Adem eu Halen in den zin van tot zich trekken.

Voorheen als twee woorden beschouwd, adem halen,

waarnevens men ook den adem halen zeide („den aessem

wat te halen", pers, Tranen 47): iets waarvan onze

uitdrukking geen adem kunnen halen, d. i. niet kun-

nen ademhalen, nog de herinnering bewaart. Door de

gewoonte vau met elkander verbonden te worden , zijn

allengs de beide woorden aaneen gegroeid , en thans

,

nu men de eigenlijke beteekenis van halen niet recht

meer gevoelt , kunnen zij niet anders dan als één samen-

gesteld ww. wordeu opgevat , dat echter in de vervoe-

ging scheidbaar blijft. — De bij dichters gewone samentr.

adm voor adem is hier alleen geoorloofd in die vormen

,

waarin de deelen gescheiden zijn eu adem dus op zich

zelf staat: hij haalt adm, haalde adm, adm te ha-

len enz.; maar admhalen, dat hij admhaalde va adm-
gehaald zijn volstrekt ongehoord.

1 ) Eigenlijk. Adem of lucht in zich opnemen en in

de longen (of, bij sommige dieren , in andere daartoe

bestemde organen) brengen , ter verfrissching van het

bloed ; bij uitbreiding ook het weder uitdrijven der lucht

omvattende, en dus hetzelfde als ademen; somtijds met

het bijdenkbeeld, dat de werking eenige aanwending

van kracht vereischt en dus met bewustheid geschiedt.

|| Ruim, diep, zwaar, moeilijk, hoorbaar ademhalen.

Haal eens diep adem. — Naauwlyks koude ik adem-

haalen, Leev. 3, 85. Hij... luisterde 'aandachtig naar

de wijze , waarop het (kind) ademhaalde, K. Zev. 1, 75.

De oude vrouw sloot den mond stijf dicht, en haalde

sterk adem door den neus, 5, 226. Nokkend adem-

halen, TEN KATE 4, 107; 5, 34.

de zuivre lucht, waarin wy ademhalen.
Die 't heete bloed verkoelt in door de long te stralen.

BILD. 0, 415.

Ze zwijgen ; naauwlijks helen ze aam.
bogabrs , Gibr. 78.

'k Zal stil zijn als een lam, geen oogenblik
Zelfs ademhalen !

ten katb 5, 265 (de zoon van Teil).

De onbep. wijs wordt ook als znw. gebezigd:— Het ademhalen , de ademhaling. || Hij klaagde

ever pijn in de borst, die hem het ademhaalen moe-
jclijk maakte , Wildsch. 5 , 22.

Hy sprak, en alles bleef verstomd en zonder spraak,...
Geen boezem roerde zich , noch waagde 't ademhalen.

BILD. 2 , 334.

Ook mijn uiterst ademhalen
Looft den trouwen Heer!

TEN KATB 6 , 42.

— Figuurlijk, bij dichterlijke persoonsverbeelding,

wordt het ademhalen, het uitblazen van een adem,
ook toegekend aan den wind en de ruischende golven.

Verg. bij Adem, II, 1), en AnEMtN, onz. 2).

den wind verbiedt hy aam te halen.

BILD. 2, 378.

Als zucht het windtje' in smachtend ademhalen.

TEN KATE 4, 408.

De krab, die kruipt aan 't parelstrand .

.

En d' oceaan hoort ademhalen.
TOLLENS 8, 44,

't Is of (nu zacht de scheemring daalt)

Het golfje sluimrig ademhaalt.

BOGABRS , Gibr. 30.

2) Bij uitbreiding en overdracht.

a) Ruimer adem scheppen, weder op zijn verhaal

komen, zich verruimd gevoelen, uitrusten; t. w. wan-

neer men door inspanning van krachten buiten adem
geraakt of vermoeid is, of zich afgemat gevoelt door

angst, zorg of leed, die de borst beklemmen. Ook
ruimer en vrijer ademhalen. Verg. adem scheppen (bij

Adem, 1 , 1 ) en ruimer ademen (bij Ademen, onz.

1, a). || Dat uitspanningen niet geschikt zyn om
een vermoeiden geest te ontspannen en te doen adem-

haalen , Blank. 2, 279. Zij haalde adem, als iemand

die uit zijn kerker ontslagen wordt, K. Zev. 3, 179.

Zoowel N icolette als Bol haalden ruimer adem , toen

zij. . . niemand vonden dan Mevrouw, 2, 306. In de

schaauw wat ademhalen, ten kate 3, 273. Schier

geen tijd hebben tot ademhaleu, 4, 135. Na 't lijden

ademhalen, 4, 319. Van den schrik wat ademhalen,

5, 137. Van 't zwoegen ademhalen, 7, 103.

Kom, liefelijke zomerregen!
Waarby de boezem ademhaalt.

BEETS , Ged. 198.

De dwang van 't hart houdt op, en 'k mag eens ademhalen.

BILD. 4 , 119.

ö Hoe zoet is 't aam te halen

In den schoot van z(jn gezin! 12, 61,

Maar neen ! Gy zult weer ademhalen.

Maar neen ! Jerusalem sterft nooit.

DA COSTA 2 , 4 LI.

— Geen adem kunnen halen , met drukke bezighe-

den zóó bezet zijn , dat men geen tijd heeft voor eenige

ontspanning of verademing ; of wel Door angsten of

zorgen zich beklemd, benauwd gevoelen. — Weder

adem kunnen halen , van drukte of druk ontheven zijn.

— Ook in figuurlijke toepassing, bij dichterlijke

persoonsverbeelding

:

't was dat stil en vredig uur,

Dat ademhalen der natuur.

bbbts , Dicht. Verh. 7 (na zonsondergang).
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b) Het ademhalen a: .nv aarde van hel

Adem hebben bij

j iny
,

ui leerrn I . 208 M
ademhalen

.

Lk idemhul, tin
131 .

ihaalt.

ui i . I L47.

U 1

Straf, .traf In '1 aüt-inhaal '

MLÜ '-'
,
"**".

— Al Kat ademhaalt , all' mon-

Almacht , w. .1 ,. . .

Wat ademhaalde op 't üroo* , van -1 af,;

, 343.

"»vii. Ademhalen , Ademen, Adem scheppen. - De

v»n bctrekeuis gebruikt, lil b v </e zieke ademt nog

en ^jd// «v-y adem, of a/ irtf' ademt en fc- 'f adem-

haalt. In il
' ademhalen Igeujk-

>che, ademen Ji -i.rlijk.rr uitdrukking. Sums •

maakt men wrl dik" lijk

ademen onwillekeurige, il

zelve plaat i liebb--ii.il' werking, ademhalen aan eenige

aanwen. in..: v.in kr.itlit denken Vandas dat men bij

voorkeur ademhalen bezigt, «aar de werking als eene

|. de wijze, hoe /

>chiedt . gelei »> rilt : Haal ernt even adem; zu-aar,

moeilijk, gemakkelijk ademhalen — Adem scheppen

stelt al' ndl 1 ii- waarvan

men lil
' bijdenkbreld, dit men

er behoefte aan gevoell en et verkwikking in vindt.

% r i . /

'

ADEMHALING, nv, vr., mv. -halingen

(in d. Ademhalen met het achterv. -ing.

iemhulunj (OBlMIt, /' «'M 1, 5a:S). iJc

e van ademhalen, het ademhalen . het in de

hl , ter verfrisschni

Bd, en het weder uitdrijven der lucht die hare

1 , naar de aflei-

het inhal'ti J. r lucht, het '«ademen. (Jok van

i, dl-' Reene longen hebben, en dan zoo-

veel lil i van gassoort' ii tnsschen het

voeding-ivocht en de buitenlucht In tweeërlei op-

vatting:

I / Hel ademhalen als voortdurende

aauhoudende opeenvolging van in- en

uilademingen. || K-De ruime, vrije, gemakkelijke,

belemmerde, benauwde, zware, langzame, versnelde,

geregelde, ongeregelde ademhaling. Bij schijndood houdt

de ademhaling op. — Ik verlang. . om t

hoe de mcdicjneu werken, hoe of uwe ademhaaling,

uw eetlu.t, uw slaap . . thans zy, Leev 8, 79. Dan

toont ij, dat wel te doen hl

als haare ademhaaling, 4, 178. Het ratelen van de

borat en de beklemde ademhu. een zware

benauwdheid.. . aan te duiden , A'. Zev. 4, 238. Zoo

dat de koord , in plaat* van den strot te knellen

,

onder de kin geschoten was en de ademhaling niet

belemmerd hal ,
5 , 66. Toen bukte hg over hem

heen, om naar zijn ademhaling te luisteren, 5, 25.

Met mv liet eeumaal in zieh opnemen en we-

der uitdrijven van de benoodi.- san ademtocht

|| Eene diepe ademhaling. Kij iedere ademhaling zet

de borstkas zich uit eu daalt het middelnf. Het getal

ademhalingen bij pasgeboren kinderen bedraagt ge-

middeld 4t in de minuut — Door hem voortdurend

gade te liaan , door naar rlke ademhaling te luiateren ,

I Ut.

I.

— De laatste ademhaling , hetzelfde aU de laats'e

adem
t iyne taatate ademhaaling,

geheel beminlyk, Blank L, Voort \\\

Maar iniin ui t< nte adi ml
I ig "ii -

HUI. 13, 71.

i Ivcrdrachtelijk wordt ademhaling in dezeu zin

Benomen voor den duur baling, niiuoyeii-

blik. || Bij ter uogenblik, on-

ophoudelijk. — Eu betwisten hem haling

der ru>t, v. |. PALM, Ked 2, 150.

urn kalm la *ni. ittnsj lang

TBN K1TB 3, 375.

Vu. Ademhaling , Ademtocht (in de b I I

De beide woorden beteekenen volkomen hetzelfde; /ij

ii li
•

i gebruik, liet eerite ia de gc-

lugicbe uitdrukking; het lul

tot den hoogeren ityl. Een geneeshi i

ademhaling van een stervende j een minnaar

blijft I tot zijn laatiten ademtocht getrouw.

Vandaal oolc, dal ademhaling nu u adem-
tocht lilr' Mi II teil de ademhalingen van een /.lekc

,

maar bij ademtocht is de voorstelling meer dichti rlijk

en schilderachtig, niet zoo nauwkeurig ontledend

daarby lacht.

Voor i «verre ademtocht (in de bet. II overdrach-

tclijk in ruimere toepassing gebezigd en voor adem
n wordt, is het met ademhaling niet meer

synon;

raamriiNt. AdemhalingsKerktuigen (mv.), de orga-

nen van Lei sndi Ie tol in- en mt-

ideming der lucht.

ADEMING, nv. vr.. zonder uu
, als bena-

ming n mr voortdurende werking Van Ademen met

het achterv. -ing. Hd. athmung. De werking van

ademen; het ademen of ademhalen, zoowi I m den

iken zin, als in de overdrachtelijke opvatting

vau Kuiiner ailem scheppen, verademen. lnani nagc-

ii onbruik geraakten door ademhaling vervan-

gen, ofschoon inademing , uitademing eu verademing

DOg in dlgeltjloch g. bruik zijn. || Doe nu I'harao sagh

[verademing) was, Ezod. H , 15. Een
;

i lelve kan, mt hoofde van i ideming

{ademhalmgi , het op den duur i gein ren paard mt

I li -II
, LI KHAN'V v MBavBIT, ,\il(' HUt. P.

1', 167 Door eene geregelde ademing ,
vv n

land op l'crademen.
tADEMLOOS , bij dichters ook samengetr. aam-

linw , -looze; om biti-ekcnis zouder

trapp. V. vergel, Van Adem met liet achterv. -toot.

Hd. athemlos

1) Kigenlijk , van menschen en dieren. Geheel bui-

ten adem , niet dan met moeite ademhalende , sterk

hijgen. I 'ge van buiteng. iming,

vermoeienis of hevige aandoeningen, die de borst be-

klemmen. || Nu z.ig men hein ademloos toegeloopen,

henendringen , v. D. palm , Sal

1, H77

]]. l oonig wint du vlakte, vu , Tan de» schrik .•«•knvld
,

(M in 't rond door 't onbegrensde reld.

ItlLD. 2, 417.

AU hijgde ze , ademloos van 't kampen.
Ou» «Hi, Gibr. 01.

Bahfejf mi< nilfio» , met tltjk beipat

,

Van 't wu«dend rtnrn n *'.

MITBH, Boekan. 3.

ii roa seeg ademlo<>a

T«!« KAT» 4 *"

Dua . ademlooa n nwiiooti >'ltjft riij ttarvn.

20

3
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(Mijn) hart bezweek bij uwen dood!

'k Zeeg ademloos in 't stof ter neder.

BBLLAMY 87.

Hou op! mijn boezem jaagt. — Niet meer,
Of aamloos zwijm ik voor u neer.

tollens 9, 115.

— Dichterlijk ook van hem , wiens adem te kort

schiet bij den overvloed van stof, die hij te bezin-

gen heeft.

"Wie moet niet ademloos in uwen lof bezwijken ?

BI LD. 8, 82.

— Bij uitbreiding en overdracht ook gezegd van

het hijgen, dat met gebrek aan adem gepaard gaat,

of wel van datgene dat den mensen ademloos maakt,

t. w. hevige beweging, inspanning, aandoening enz.

Helaas , de kracht ontbreekt in 't mat en aamloos hijgen.

BILD. 6, 87.

Hoe snel hij rent , en , onder 't aamloos rennen

,

Geen grasjen kreukt, geen stoken voor zich jaagt.

TEN katb 4 , 172.

Een even ademlooze jagt,

Als die naar schat of minvermaken.
mbybb, Boekan. 90.

Hij had, met ademloos verlangen,

Betooverd , aan dien toon gehangen.

mbyer, Heemsk. 20.

2) Figuurlijk, van de levenlooze natuur. Zóó stil

of roerloos, dat zelfs geen adem vernomen wordt. In

bepaalde dichterlijke uitdrukkingen , als b. v.

:

— Ademlooze stille, doodsche stilte, waarin men

zelfs geene ademhaling hoort.

— Ademlooze gloed, drukkende zonnehitte ,
gepaard

met windstilte, zoodat niet de minste adem des winds

verkoeling aanbrengt. Verg. Adem, II, 1).

Zoo lag de middag, met zijn ademloozen gloed,

Op 't Karaïbisch meer en groenend' eilandstoet.

meyer, Boekan. 2.

Afl. Ademloosheid. 4

ADEMTOCHT, bij dichters ook samengetr. aam-

tocht, zuw. m.; het mv. -tochten niet in gebruik.

Uit Adem en Tocht in de oorspronkelijke opvatting

van het trekken, als zijnde eene atleiding van het

thans ongebruikelijke tiegen, mnl. Hen (trekken),

waarvan nog toog, togen, getogen. Hd. athemzug

,

van athem ziehen, ademhalen. Verg. het oude adem

trekken (bij Adem, I, 1, xvnae E.). Ademtocht is dus

het adem trekken, eigenlijk het inademen der lucht,

maar bij uitbreiding ook het weder uitdrijven der lucht

omvattende, en dus hetzelfde als het ademhalen. Doch

het woord , alleen iu den hoogcren stijl gebruikelijk

,

wordt overdrachtelijk in ruimeren zin toegepast en met

adem gelijkgesteld , in nagenoeg alle beteekenissen , die

dit laatste toelaat.

I) Eigenlijk. Het ademhalen, de ademhaling, van

levende wezens. In tweeledige opvatting:

1 ) De ademhaling als voortdurende werking. Verg.

Ademhaling, 1).

En sneller werd, elk oogenblik,

De ruischende ademtogt.
meyer, Heemsk. 76.

Zy luistert naar den ademtocht;

Zy telt den polsslag.

schimmel, l'erspr. Ged. 16.

Schoon zijn, o .Meer-eu-Bosch ! uw mild gekweekte rozen!. .

.

Zoo lieflijk voor het oog haar zaamgehuwde kleur,

Als voor den ademtocht uw versche lindengeur.

DA COSTA 3, 71.

2) Eene enkele ademhaling. Verg. Ademhaling , 2).

Het slaken van een ademtocht

,

Het vallen vau een traan.

DA COSTA S, 216.

— De eerste ademtocht, de eerste ademhaling,

het begin des leven9. Be laatste (of jongste) adem-

tocht, de laatste ademhaling, de laatste snik van een

stervende. || In dien poel van gelijkheid en broeder-

schap . . . , waarvoor zij van hun eersten ademtogt
zulk een afkeer gevoeld hebben, kneppelh. 1, 56.

Die eerste kus . . . was haar laatste ademtocht geweest

,

K. Zev. 5, 331.

Zoo beider ziel klapwiekende op mocht zweven,
Zich menglende in den laatsten ademtocht.

TEN KATB 4, 38.

(Die voor) Neérland en zijn vrijheën , onder God door hem
[gewrocht

,

Heeft geleden, heeft gebeden, tot zijn jongsten ademtocht.
DA COSTA 3, 174.

— Eiken ademtocht, bij iedere ademhaling, in

r.der oogenblik des levens.

U wensch ik als mijn God te prijzen

Elke' ademtocht, mijn leven lang!

TEN KATB 5, 375.

— Syn. Zie Ademhaling.
II) Bij uitbreiding, door verwisseling van de wer-

king met het bewerkte , wordt ademtocht in dichter-

lijken stijl gebezigd voor de lucht, die men in- en

uitademt: eene overdracht, waardoor het woord in

beteekenis met adem gelijkstaat en de meeste opvat-

tingen toelaat, waarin dit laatste genomen wordt.

Verg. Adem.
1 ) Eigenlijk , vau levende wezens , inzonderheid van

menschen.

a) De adem, de lucht die men in- en uitademt.

in die lucht, die d' ademtocht doet derven
Aan wat dJt.lr adem zoekt.

DA COSTA 3 , 50.

Vergeefs lag , met zijn ziel in de oogen
En ingehouden ademtogt,

De raadlooze over haar gebogen.

mbyer , Heemsk. 70.

Toen gij als kind uw Uaartenhuisjen bouwdet

,

Weérhieldt gij zelfs uw eigen ademtocht.
TEN KATB 3, 355.

— Evenals adem, wordt ademtocht in dezen zin

ook overdrachtelijk genomen voor verademing , t. w.

vau dengene die door inspanning van krachten buiten

adem geraakt is, of zich afgemat gevoeld door angst,

zorg of leed.

„Galbina" (zegt de held), „neem hier wat ademtocht!"
BILD. 2, 222.

'k Verwijt u niets, maar — vlied me, en laat my ademtocht

!

2, 367.

Vooral in de uitdrukkingen:— Ademtocht zoeken, naar (den) ademtocht snak-

ken, hijgen, in benauwdheid naar verademing ver-

langen.

Dan zocht , op uw verbleekte lippen
,

Uw vlotte ziel staeg ademtocht.

smits, Nag. Ged. 1, 156.

den dood ten prooi , verlaat nu 't zeegedrocht

Der waatren zwarten schoot, en snakt naar ademtogt.

UBLMERS , Holt. N. 135.

Schept adem! 't monster ligt te flaauwen,

Te hijgen naar den ademtogt.
tollens 3 , 162.

Zy kropt haar zuchten op en hijgt naar ademtocht.
BILD. 2, 394.

— xviide e. Reeds in de 17d0 E. was ademtocht

in den zin van verademing bekend. Het stond echter

niet geheel met het hedendaagsche woord gelijk , maar

werd op eenigszins verschillende wijze gebezigd ; blijk-

baar omdat men ademtocht nog niet, gelijk thans,

als adem of lucht opvatte, maar, meer eigenlijk, als

de ruime, vrije, gemakkelijke ademhaling , die men

herkrijgt na het ophouden van inspanning of benauwd-

heid. Verg. Adem, I, 3) en Ademhalen, 2, a).

II Om nn en dan . . heul en adem-tocht van ziel en
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klank ontstaan is, bewijzen de Geldersche en Over-

ijselsche uitspraak aor en de Noordsche vormen, ter-

wijl fri. ter en ohd. ida, dat insgelijks ader betee-

kent (graff 1, 14-8), doen zien dat in dien tweeklank

eeue i voorkwam. De d in ader is dan, evenals in

adel, adem enz., voor de oorspronkelijke th in de

plaats getreden.

— Ofschoon sommigen, misleid door den uitgang -er,

het woord als manlijk hebben beschouwd (o. a. reeds

vondel en de Staten-overzetters, Jes. 58, 11; later

wiselius, Meng. 4, 127, da costa 1, 337, en an-

deren) , en ook bild. er toe overhelde er dit geslacht

aan toe te kennen, is het echter ongetwijfeld vr., ge-

lijk door den vorm adere en de oudere verwante talen

afdoende bewezeu wordt.

I) Eigenlijk, in het dierlijk lichaam.

1) In de gewone spreektaal. Vliezige buis in het

lichaam van meuschen en vele dieren , waardoor het

bloed vloeit, zoowel zulk eene, waardoor het bloed

naar de uiterste deelen des lichaams wordt heenge-

voerd (ter onderscheiding slagader genoemd), als zoo-

danig eene, waardoor het naar het hart terugstroomt.

|| Eene dikke, gezwollene ader. Fijne, onzichtbare ader-

tjes. Iemand eeue ader openen , hem aderlaten. —
Üat ik terstond deu Chirurgyn liet haaien, die hem. . .

een ader opende, Leev. 4, 195. Zijn bloed vloeit met

voortgestuwde, doch eenparige golving door zijne

aderen; . . . het bloed bruist hem door de aderen,

v. d. palm, Red. 1, 30. Hoe kookte toen het bloed

in onze aderen! 2, 166. Het . . . bloed vloeide met

koortsige drift weder door de aderen, K. Zev. 2, 2'J4.

De blauwe adertjes, die het lijue vel bij de hoofd^la-

peu doorkronkelden, waren gezwollen of zij barsten

zouden, 3, 238.

Zijn aadren zwellen op en puilen uit in 't hoofd.

BILD. 4 ,
'270.

't Grootmoedig Vorstenbloed , dat door uwe aders speelde.

8, 400.

'k Voel nog mij 't bloed met kracht en vuur
Gezond door de aders vlieten.

tollens 6 , 07.

Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit.

8, 184 (f-'olkslied). ,

Wien hier het bloed in de aadren gloeit

Van rusteloos verlangen.

DA COSTA 1, 183.

O vlucht dan niet, maar tap uit hart en aders,

Mijn schim ten zoen, den bloedstroom des verraders!

TEN KATE 4, 199.

— Daar de aderen door 't geheele lichaam het

bloed rondvoeren , dat in gezonden toestand alle deelen

voedt en sterkt, maar in ziekelijken staat de gezond-

heid ondermijnt, worden zij in dichterlijke taal ook

beschouwd als datgene bevattende dat het leven sterkt

en verhoogt, of het doet kwijnen en vernietigt, en

dus ook als de zetels van gezondheid zoowel als van
ziekten en den dood. j| Hij voelde nieuwe krachten,

nieuwe gezondheid, in zijne aderen tintelen. De koorts

brandt in mijne aderen.

Wat kracht zien we in die aadren zwieren!
helmers, Ged. 1, 100.

Vergeefs! de dood woelt in zijne aderen. 1, 95.

De ziel verpesten, en de dood in de aadren telen.

bild. 2, 382.

Hemellucht zal stroomen door uwe aderen. 2,359.

— Bij uitbreiding wordt, in den hoogeren stijl,

ook van gewaarwordingen, hartstochten enz. gezegd,
dat zij door de aderen vlieten, ter aanduiding dat zij

den geheelen mensch als 't ware doorstroomen en zyn
levensgevoel, door versnelden of vertraagden bloeds-

omloop, verhoogen of verzwakken.
f|

Die liefde, die

voor haar in alle myne aderen klopt, Leev. 8, 19.

Eene heilige sidderiug ( trilt ons ) door de aderen

,

KINKER 2, 118.

Toen liefde en lust en jeugd door beider aders speelde.

bild. 2, 392.

'k Zweer bij dat erfdeel , bij de trouw en deugd der vaderen
,

Dat steeds de dankbaarheid zal gloeijen in mijne aderen.

HELMEHS , Holl. N. 3.

Wat ademt juicht, wat leeft geniet,

Met nieuwen lust in de ader.

tollens 6, 66.

Wat drift doorwoelt mijn kloppende aren? 1, 93.

Als een onbestemd verlangen nog uw aderen doorwoelt.

DA Costa 2, 114.

— Inzonderheid ook van de verhitting van het bloed

bij hevige gemoedsbewegingen of dichterlijke bezie-

ling , figuurlijk voorgesteld als een vlammend vuur,

dat de aderen doorstroomt.

Een vlam.
En klaatrend.

Ja, door mijne aadren loeiend

bild. 2, 357.

Die kreet drong wijd en zijd in de ooren

,

En blies weer 't vuur in de aadren aan.

tollens 1 , 109.

Het heilig vuur der kunst bruist door mijne aadren rond.

helmers, Ged. 1, 37.

Profetenzoon van 't morgenland,
Met oostersch dichtervuur in de aren!

beets, Ged. 189.

2) In 't bijzonder, in de ontleedkunde. Vliezige

buis, waardoor het bloed uit de verschillende deelen

van het lichaam naar het hart of centraal-orgaan van

den bloedsomloop terugvloeit, lat. vena; in tegenstel-

ling van de bloedvaten , waardoor het bloed uit het

hart naar de verschillende deelen van het lichaam wordt

gevoerd, en die slagaderen , lat. arterïae , heeten. || Bij

den mensch en de hoogere diersoorten verschilt het

bloed, dat in de aderen stroomt, in kleur van het

bloed in de slagaderen.

— Holle aderen , de twee aderen , die het bloed

uit de andere aderen ontvangen, en waaruit het on-

middellijk in het hart vloeit (lat. venae cavae). — On-

genoemde (beter naamlooze) aderen, die het bloed in

de bovenste holle ader voeren (lat. venae innominatae

of anonymaë). — Ongepaarde ader (voorheen paar-

looze of gadelooze — , v. beverw., Heelk. 46), die

het bloed uit de wanden der borst- en buikholte naar

de bovenste holle ader voert (lat. vena azygos).

— Over de uitdrukking iemand eene ader laten
,

gelijkstaande met iemand aderlaten, zie de Aanm. bij

Aderlaten.
II) Bij uitbreiding, in levenlooze voorwerpen.

1 ) In betrekking tot water.

a ) Eigenlijk. Nauwe doorgang in de aardkorst

,

waaruit het water opwelt , dat strekt om bronnen en

putten te voeden.
J|
Men moest diep graven, eer men

eeue ader trof. Die bron heeft opgehouden te vloeien

;

de ader moet verstopt of uitgedroogd zijn. — Welt

oock een fonteyne uyt een selve ader het soet ende

het bitter? Jae. 3, 11.

Ghy maeckt dat 't vocht sijn diepe ad'ren schiet

Uyt 't hert van d' Aerdt, en door 't geberght af-vliet.

CAMPHDVZBN, Ps. 104, 7.

Een wydberoemde stroom daalt van de hoogte neer,

Door duizent aderen en beken opgezwollen.
hoogvliet, Abr. 4.

Zoo zien we uit naauwlijks zigtbare aderen .

Die ras zich tot een beek vergaderen

,

d' Onmeetbren Gangesstroom ontstaan.

helmers, Ged. 2, 97.

— Ook in figuurlijke toepassing op de brouuen

van andere struomeu, die niet uit de aarde opwellen,

als b. v. van vloeiende trauen ; uf wel op de bron-
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nen, waaruit zinnebeeldig, in dichterlijke taal, de

stroom der poëzie, der wijsheid enz. ontspringt.

Zoet zijd zy , ja, de zilte droppen,
Waarin die weedom schreit....

. . . .wie die borrlende aar wil stoppen ,

Heeft zelfgevoel noch menschlijkheid.
BILLt B, 148.

O stroom van onuitputlijke ader

,

Die dertig eeuwen vloeide, en eeuwig vloeijen zult'

helmebs, Ged. 2, 104 (ran de dichtkunst).

Kan het zijn dat een ader, verstikt en vergeten

,

Schoon eens mede van jeugdige zangtonen vol,...

In den zandgrond geraakt, weder uitschoot en zwol .'

DA COSTA 2 , 379.

een dronk uit de altijd frissche stroomeD

,

Wier ader tot in 't eeuwig leven vloeit.

bebts , Ged. 129 (ran het Erangelie).

6) Figuurlijk. Daar aderen de bronnen en putten

van het onmisbare en verkwikkende water voorzien,

wordt ader in dichlerlijkeu stijl, evenals bron, gebe-

zigd voor oorsprong , oorzaak , voor datgene waaruit

iets — inzonderheid iets goeds — voortvloeit : verg. de

samenstellingen bronader en dichtader. || De koop-

handel, die rijke ader van welvaart en overvloed. Eene

milde ader van geluk en voorspoed.

O aller dingen bron en ader!

O aller geesten God tn Vader!

helmers, Sag. Ged. 1, 142.

God , schepper , vormer , ziel en ader

Van wal bestaat of zal bestaan!

TOLLBSS 6, 85.

L' , der zegeningen ader,

Bron van kennis, bron van deugd'

D. J. V. LENSEB 280.

I>e ader der kracht en des levens ontsprong.

bbbts, Ged. 139 {in de ièr.'e).

— Ook , ofschoon minder gewoon , in toepassing op

iets kwaads:

Wy zien de ziekte in 't hart.

We ontdekten de ader ; niet in de afgeleide takken

,

Maar d' oorsprong zelv', de bron, den stoel der ongemakken.
B1LD. 6, 425.

2) In betrekking tot delfstoffen. Een — betrekke-

lijk lang en smal — gedeelte der aardkorst, dat erts

of eene andere delfstof bevat ; aldus genoemd , omdat

het zich uitstrekt en voortloopt in den vorm eener

ader, van alle zijden door andere zelfstandigheden om-

geven. || Eene ader van gond, van zilver, van steen-

zout, enz. Eene rijke ader.

bergen smijdig goud ,
gezuiverd uit zijne aaren.

BILD. 2, 352.

3) In betrekking tot andere voorwerpen. Bochtige

of kronkelende streep in steen, bout of andere vaste

stoffen , in loop en gedaante op eeoe ader gelijkende.

|| Dat marmer is niet zuiver wit; hier en daar ziet

men eene blauwe ader. Wit albast met roode aderen.

Dat hout heeft fijne aderen.

— Bij uitbreiding wordt de naam ook toegepast op

de kunstmatige versiering van houtwerk door middel

van in- of opgelegde staafjes van verschillend gekleurde

houtsoorten , die aan de oppervlakte van het voorwerp

worden aangebracht in den vorm van smalle strepen

,

elkander, op de wijze van aderen, in verschillende

richtingen doorkruisende of doorkronkelende. || Een

fraaie biljartkeu met aderen van verschillende kleuren.

Bonte aderen , verschillend van kleur en te zamen eene

teekening vormende. Aderen inleggen.

— De werktuigen, waarvan men zich bedient om
in de houtoppervlakte de groeven uit te hollen, die

tot het inleggen der aderen vereischt worden, dragen

de namen van Jderenritshout , Aderschaaf en Ader-

zaag. Verg. kuïper, Technol. 1, 837.

Aanm. De gewone samentrekking van ader tot adr.

dat gelijkluidend is met aar (korenoww, lat. spica) ,

gaf eertijds aanleiding dat men de beide woorden,

ader (vena) en aar (spica) , met elkander verwisselde

,

en voor het laatste ten onrechte ader in de plaate

stelde. Keeds in het latere Mul. was die fout zeer

gewoon: zie de Aanm. op het art. Adere in JInl.

^Wdb. 1, 43. Ook kil. stelt adere met are (spica)

gelijk, en dezelfde vergissing vindt men nog later

(1618) bij de groot, Sed. Ged. 186:

Het kooren lang verrot spruyt wederom tot aadren.

Afl. Aderig , aderlijk ,
geaderd. Voorheen ook

aderachtig , thans verouderd (zie de Aanm. bij Ader-

rijk). — Niet te verklaren, en daarom verwerpelijk,

is het afgel. ww. aderen bij TEN kate (4,195): „Met

sneller golfslag adert hun 't bloed door 't hart."

Sainenst. afl. Adervormig; Dooraderen.

Sainenst. Aderbreuk, -buis, -hout, -laten, -rijk,

slag, -spat, -vlies (zie de volgende art.) ; aderstelsel,

het geheel der aderen in het dierlijk lichaam , in onder-

ling verband beschouwd ; Adersgeicijze , op de wijze van

aderen, als b. v. : „strepen, die adersgewijze loopen";

Hartader, slagader, spanader, voerkader (zie ald.).

Wetenschappelijke benamingen van verschillende voor-

name aderen in het lichaam zijn: Bekkenader (lat.

vena hypogastrica) ; darmscheiladeren , wortels van

de poortader (lat. venae mesentericae) ; dijader (lat.

vena cruralis ) ; heupader (lat. vena iliaca communis)

;

kransaderen, aderen rondom het hart en de maag

(lat. venae coronariae) ; leveraderen, die het bloed

uit de lever naar de onderste holle ader voeren (lat.

venae hepaticae) ; longaderen , die het bloed uit de

longen naar het hart voeren (lat. venae pulmonales)

;

maagader, een der wortels van de poortader (lat. nena

gastrica); navelader, die het bloed uit den moeder-

koek naar de vrucht voert (lat. vena umbilicalis)
;

nierader (lat. vena renalis) ; okselader (lat. vena axil-

laris)
;
poortader , die het bloed van het grootste ge-

deelte van het Jarmkanaal en van de milt opneemt

en naar de lever voert (lat. venaporlae) ; sleutelbeens-

ader (lat. vena subclavia); speenaderen (lat. venae hae-

morrhóidales) ; strotaderen, die het bloed van het

hoofd en den hals naar het hart voeren (lat. venae

jugulares); enz.

Vroeger waren talrijke andere benamingen in ge-

bruik , die thans verouderd zijn. Zoo b. v. hij v. be-

ver w., Heelk. 44—47: Hoofdader (lat. vena cepha-

lica); middelader, in de buiging van den elleboog

(lat. vena mediana) ; moederader, aldus genoemd omdat

men daaruit aderliet „in sieckten van de lijf-moeder",

bij storing in de maandstonden (lat. vena saphena);

stamader, andere naam derpoortader (zie boven); enz.

Daar men voorheen het woord ader ruimer opvatte

,

en het niet alleen op de bloedvaten, maar ook op an-

dere buisvormige deelen in het lichaam toepaste, be-

zigde men destijds ook eenige daaraan ontleende sa-

mengestelde benamingen, die thans, als wetenschap-

pelijk oujuist, vervallen zijn. Zoo b. v. Inaderen, de

ingewanden, bij kil. inleriora viscera, reeds in 't

Mnl. gewoon; luchtader, de luchtpijp, en het mv.

luchtaderen, de luchtpijpstakken (v. beverw., Schat

d. Ges. 67 en 189); meikaderen en zuigaderen, de

opslorpende vaten , hoogd. saugadern genoemd (V. be-

verw., Heelk. 46 en 45) ; enz.

Dichterlijke samenstellingen zijn: Aderopening, ader-

lating (bild. 6, 445); aderstel, aderstelsel (bild. 6,

414), aderstengel, destam van eene ader ( v atir- en

zenuicstengel"', bild. 0, 386); aderlak, vertakking

van eene ader („zegeningen, die . . . ieder aderlak

doordringen", bild. 7, 183; verg. ook 6, 445); enz.

— In de beteekenis II , 1 , a en b ) , waarin ader

genomen wordt voor een doorgang in de aardkorst

,

waaruit mater opwelt, en figuurlijk voor bron, oor-
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sprong, is de meest gewone samenstelling Bronadcr
(zie ald.). — Dichterlijk zijn : Aderdrop („Of laaft

uw warme borst niet levende aderdro]>pcn" , d. i. met
druppelen van frisch opwellend water, bild. 6, 375);
aderspring (bild. 3, 161), adersprong (poirters,
Mask. 198), beide voor springbron; het laatste ook
in figuurlijke opvatting bij bild. 5, 160, en evenzoo
aderwei, bronwei, bij ten kate 6, 157. — Hiertoe
bchooren ook dichtader (zie ald.) en levensader, le-

vensbron (wiselius, Meng. 4, 127).
Over de samenstellingen aderschaaj', aderzaag en

aderenritshout , zie bij bet. II, 3).

ADERBREUK, znw. vr., mv. -breuken. Uit
Ader (bet. I, 2) en Breuk als term in de hcelkuude.
Uitzetting van de aderen der zaadstreng ; lat. vari-

cocele.

ADERBUIS, znw. vr., mv. -buizen. Uit Ader
(bet. 1 , 1 ) en Buis. Pleonastische benaming voor ader
iu zijne algemeene beteekenis ; alleen gebruikelijk in

dichterlijken stijl, of wanneer men den aard en den
vorm eener ader meer bepaaldelijk wil doen uitkomen.

Zijn bloed hernam een' ruimer loop
Door hart en aderbuizen.

bild. 1 , 42.

di« 't zenuwweefsel scheurt,
£n 't slopende verderf in bloed en aderbuizen
Verspreidt. fi , SSO.

Zy zweefde u met den ademtocht
Door borst en kloppende aderbuizen. 11, '250.

ADERHOUT, znw. onz., zonder mv., als col-

lectieve stofnaam. Uit Ader (bet. II, 3) en Hout. Hd.
aderhols. Timmermans- en schrijnwerkersterm. Hout,
dat met den draad mede , d. i. in cenc aan de aderen of
vezels evenwijdige richting, is doorgesneden; meer
gewoonlijk draadseh hout genoemd.

ADERIG, bnw.; aderiger, aderigst. Van Ader
(bet. II, 3) met het achterv. -ig. Hd. aderig en aderig.

Van steen en hout. Aderen hebbende, met bochtige
strepen doorkronkeld.

|| Aderig marmer. Aderig hout.
De wortels van den olijfboom zijn nog aderiger dan
het hout van den stam.

ADERLATEN , bcdr. st. ww. der 8"= kl., met
hebben. Uit Ader (bet. 1,2) en Laten. Hd. ader-
lassen, deensch aarelade, zw. aderlala. — Aderlaten
behoort, blijkens dcu klemtoon op ader, tot de scheid-
bare samenstellingen; het wordt echter nooit geschei-
den, maar is uitsluitend gebruikelijk in die gevallen,
waarin de beide deelcu verecnigd blijven, dus in de
onbep. wijs, iu het verl. deelw., in de tijden met die
heide gevormd, in het tegenw. deelw., en, wat de
tegenw. en verl. tijden betreft, alleen in deconstructie
der bijzinnen {zal aderlaten , heeft adergelaten, ader-
latende, die u aderlaat, toen hij mij aderliet enz.).

Uitdrukkingen als hij laat ader, hij liet hem ader
enz. zijn niet in gebruik: daarvoor zegt men: hij doet
(hij deed hem) eene aderlating.

) In de heelkunde. Een mensch of dier door het
openen van eene ader, en door het laten uitvloeien van
bloed, van eene bepaalde hoeveelheid bloed ontlasten.
In de spreektaal veelal eenvoudig Laten genoemd.
|| Iemand aderlaten. Een paard aderlaten. Adergelaten
worden. De geneesheer oordeelde, dat hij moest ader-
gelaten Worden. — 't Is altijd goed aderlaten , als de
barbier geen geld en heeft, debrune, Bank. 2, 4,33.
Ik gevoelde dat ik mij moest doen aderlaaten

, doch
de Chirurgijn was niet te vinden, Wildsch. 4, 139.
Zy is adergelaaten , en ligt meest te bed , Leev. 1

,

367. Myne vriendin wierd adergelaaten, en kreeg
eene zwaare koorts, 5, 157.

Loop heen na Pluto, wyf, en doe u aderlaten.

LANGBNDIJK 4 , 9.

Waar zyn de patiënten , die men hier moet aderlaaten en
[visiteeren? 4, 306.

Aaiim. Laten heeft in aderlaten den zin vau laten

vloeien, evenals iD bloed lalen, dat voorheen ook in

gebruik nas-, (zijn) Kater laten, enz. Zie kil. op
Loeten. Aderlaten beteekent dus eigenlijk eene ader
(d. i. hel bloed uil de ader) laten vloeien, en zou,
streng genomen, den 3don nv. van den pers. eischen:

iemand eene ader laten. Voorheen werd de uitdruk-

king werkelijk op die wijze gebezigd (Terg. 1851 vlg.)

,

en dit gebruik was ook in lateren tijd, en is zelfs

nog in onze dagen niet ongewoon.

Onmoog'lyk zou men u cen ader durven laaien.

LASGBNDIJK '1 , Ü56.

Evenzoo bij v. lennep (K. Zev. 2, 156): „LeMat,
die volstrekt begeerde, dat wij ons een ader zouden
li. ten en schrikpoeders zouden gebruiken." — Doch
sedert de uitdrukking ader laten tot één samengesteld

woord is verecnigd , wordt aderlaten opgevat als eene

werking, die de persoon ondergaat, en dus als een

bedr. ww. met den 4den nv. gebezigd, waarbij dan
ook de lijdende vorm adergelaten worden gerechtvaar-

digd is. Het enkele laten wordt trouwens op dezelfde

wijze gebruikt (iemand laten , gelaten worden). Soort-

gelijke overdrachten zijn dan ook in de taal zeer ge-

woon: verg. b. v. de tafel afnemen , afblazen, voor
hel eetgereedschap van de tafel afnemen, het stof
er van afblazen, iemand knippen, voor hem hel

hoofdhaar afknippen, enz.

Afl. Aderla/er, aderlating.

ADERLATER, znw. m., mv. -laters. Van
Aderlaten met het achterv. -er. Eigenlijk, in 't algemeen:

Iemand, die de werking van aderlaten verricht; doch
alleen op sommige plaatsen in gebruik voor Iemand,
die er zijn beroep van maakt. || Barbier en aderlatcr.

ADERLATING, znw. vr., mv. -latingen;

verkl. -lalinkje, mv. -jes. Van Aderlaten met het

achterv. -ing. Deensch aareladning , zw. aderlatning.

1 ) Eigenlijk. De daad vau aderlaten ; het openen
van eene ader, om daaruit eene bepaalde hoeveelheid

bloed af te tappen. In de spreektaal veelal kortweg
Lating genoemd. || Eene aderlating voorschrijven.

Eene ruime aderlating, waarbij eene betrekkelijk groote

hoeveelheid bloed afgenomen wordt. Herhaalde ader-

latingen hebben hem zeer verzwakt. Een aderlatinkje

zou hem goed doen. — De Doctor ... begrijpende,

dat eene aderlaating niet te spoedig konde verricht

worden , deed die terstond , IVddsch. 5 , 22. Dewyl
hy wel zag, dat ik ongemeen onthutst was, ordon-

neerde hy eene aderlaating, Leev. 8, 293. Een be-

kwaam heelmeester, die den lijdenden Prometheus van
zijn leverontsteking genas, met insnijdingen, bloed-

zuigers en aderlatingen, geel, Ond. en Phant. 83.

2) Figuurlijk en schertsend. Het afzetten of doen
betalen van eene som gelds , waardoor men iemand
een gevoelig verlies doet lijden. Verg. fr. saignée; in

het Hd. is ook het ww. aderlassen in dien zin in ge-

bruik.
|| Zijne beurs leed eene duchtige aderlating,

hij moest vrij wat betalen. — Zij ... werden beide

leeraars, die nooit over de tijdelijke straffe der zonde

predikten , zonder zich aan de aderlating van Kaste-

laan ( die hen f 2000 had laten betalen) te herinne-

ren , immerzebx, B. Knoopius 128.

ADERLIJK, bnw., om de absolute beteekenis

zonder trapp. v. vergel. Van Ader (bet. I, 2) met
het achterv. -lijk. In de ontleedkunde. Betrekking heb-

bende tot de aderen, in tegenstelling van slagaderlijk,

d. i. betrekking hebbende tot de slagaderen. Alleen

in gebruik iu de uitdrukkingen:— Aderlijk bloed, bloed dat zich in de aderen van
den grooten bloedsomloop bevindt, dat derhalve zijne

voedende stoffen in het lichaam heeft afgezet en op
den terugkeer naar het hart is; in tegenstelling van
bloed in de slagaderen en in de longaderen. || Aderlijk
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bloed is helderder rood dan slagaderlijk, liet aderlijk

blued veraudert iu de longen in slagaderlijk bloed.

l)oor bloed, zonder bijgevoegde bepaling , verstaat men
gewoonlijk uderlijk bloed.

— Aderlijk hart (van een hart, dat twee kamers

heelt), die kamer (holte of afdeeling) van het hart,

welke het aderlijk bloed opneemt en naar de longen

drijft, waar het in slagaderlijk bloed veraudert, om
naar het hart terug te keeren en uit de andere (slag-

aderlijke) kamer in de slagaderen gedreven te worden.

|| De visschen . . . hebben een aderlijk en geen slag-

aderlijk hart, schlegel, Visscheti 1.

ADERRIJK, bnw.; -rijker, -rijkst. Uit Ader
(meest in de bet. I, 2 en II, 3) en het bnw. Siji.

Kijk aau aderen, veel aderen hebbende, vol aderen.

|| Eeu aderrijk lichaamsdeel. Wonden in aderrijke

deelen zijn gevaarlijk. Het noteboomenhout is zeer

aderrijk.

Aamii. Voorheen bezigde men voor aderrijk het

uu verouderde aderachtig. „ Aderachtich, veinu

,

plein de vastel," plant. Verg. Mnl. Wdb. 1, 43.

ADERSLAG, znw. m., mv. -slagen. Uit Ader
(bet. I, 1) en Slag. Verg. de Aanm. bij het volgende

art. Hd. aderschlag. Dichterlijke benaming voor het

kloppen der slagaderen, beschouwd als blijk en voor-

waarde van het leven. Verg. Polsslag, het kloppen

van den pols.

Hoe bevallig heeft Natuur
Zich ter zachte rust begeven

!

't Is of de aderslag van 't leven

,

In dit onrustdovend uur,

Stilstaat in zyn wondre werking.

v. winter, AmtléUlr. 74.

't Geloof is de aderslag van 't leven.

v. ALPHEN 2, 205.

ADERSLAG, znw. m., mv. -slagen. Uit Ader
(bet. I, 1) en Slag. Mnl. aderslach , waamevens des-

tijds de uitdrukking ene adere slaen , voor aderlaten,

in gebruik was: zie Mnl. Wdb. 1, 44 en 43. Ver-

ouderde benaming voor Aderlating, het doorslaan of

openen eener ader; hetgeen vermoedelijk door middel

van een zoogenaamden snepper placht te geschieden.

Dan is het nut, dat gy dien gloet, die vlammen breekt

Door eenen aderslagh , om 't onheil voor te koomen.
MOONBN , Poèzy 133.

Aanm. Dit aderslag is een ander woord dan dat

van het vorige art., als zijnde wel uit dezelfde be-

standdeelen , maar in verschillende verhouding, ge-

vormd. In het voorgaande aderslag wordt de ader als

zelve slaande , in dit als geslagen wordende opgevat.

ADERSPAT, znw. vr., mv. -spatien; verkl.

spatje, mv. -jet. Uit Ader (bet. I, 2) en Spat als

term in de heelkunde (zie ald.). Verwijding der wan-

den van eene ader, veroorzaakt door iets dat het

terugvloeien van het bloed door de aderen verhindert;

lat. varix.
|

Aderspatten komen vooral voor bij lie-

den, die hun werk staande verrichten. De aderspatten

aan den endeldarm heeten aambeien. — Hiertoe (tol

de bloedspatten aan de poolen der paarden) behooren

ook de aderspatten , die verstoppingen in de aders,

en dus gezwellen in de beenen, maaken, le franco,

v. bebkuet, Nat. Hist. v. tioll. 4', 194.

Noch drijf het ros , by groeiende aderspat

,

Ten wedloop aan , langs 't ruwst en hobbligst pad.

BILD. 11, 255.

ADERVLIES, znw. onz., mv. -vliezen. Uit

Ader (bet. I, 2) en Vlies. In de ontleedkunde. Het
aderrijke of vaatrijke vlies binnen in den oogbol

,

tusschen het harde oogvlies en het netvlies ; lat. cho-

róidea of chorióidea.
|

Het adervlies en het regen-

boogvlies zijn de blocdrijkste deelen van het oog.

ADIE. Zie het volgende art.

ADIEU, in de volkstaal adie, ook min juist

adi geschreven; tusscbenwerpsel , ook als znw. gebe-

zigd. Het fr. adieu , samenstelling van u Dieu , de

woorden waarmede men iemand , bij 't afscheidnemen

,

aan Gods hoede aanbeveelt. De vorm adie ontstond

uit het oudere adieuw, gelijk men het woord naar ons

taaleigeu placht uit te spreken, als blijkt uit von-
del, die adieu op nieuw laat rijmen (zie straks bij II ,

de eerste en derde aanh.).

I) Tussehenw. Gewone afscheidsgroet, iu bette-

kenis gelijkstaande met vaarwel! || Adieu! goede rek!

Adieu! de groeten aan de familie! — Nou, adie!

Eer er een jaar om is , zal jelui ook brandeu , fokke
,

B. R. 3, 191.

Soo seght: „Adieu! schoonheyt, ick ben u quijt."

VISSCHBR, Brabb. 40.

Hier mede , adieu ! wensch ick voor u niet meer,

Dan dat ghy mooght krijgen al uw begeer. 141.

Eu dan roept hy nog, als hy gaat,

Heel hatelijk tot den hengelaar: „Adi, kameraad!"

En in 't omkijken: „Dag Jaap, adi!"

Sïhoolm. 135.

II) Als znw., voorheen veelal m., thans alleen

onz., mv. adieus of adiet. Afscheidsgroet , laatst vaar-

wel. || Een teeder , een roerend adieu. Het laatste adieu.

Ünze echte mannen , acli ! gaen zonder den adieu

Het afgeworpen jock opnemen op een nieuw.

vondel 1, 715.

't Bloed stroomt tot een rood meyr, welex heete baren bruyzen
,

En droef luyd den adieu der zielen die verhuyzen.
2, 101.

't Vleesch geeft aldaer den geest , en 't neemt zijn leste adieu

[( : op een nieuw).

2, 106.

Thans meest gebruikelijk in de

— Zegsw. Iemand adieu zeggen , hem vaarwelzeg-

gen. || Men voegbt 'er by, dat zy voorts elkandre,

„Prins zonder goedt, Graaf zonder hooft," zouden

adieu gezeit hebben, hooft, N. H. 142. Ja, die

dag vergeet ik niet ligt, toen gy myn (d. i. mij)

adi zeide, Leev. 6, 185.

Samenst. Voorheen adieudicht , afscheidsgedicht.

|| Men zong 'er, men juichte, men schreef 'er adien-

dichten , hooft , N. H. 503.

ADJUDANT, znw. m., mv. adjudanten. Ont-

leend aau fr. adjudant (verg. sp. ayudante, ital.

aiutante), van lat. adjulans (gen. adjidaniis), tegenw.

deelw. van adjulare , helpen, bijstaan, dat ook in sp.

ayudar
,

prov. aidar, fr. aider, de d voor t heeft

aangenomen. Benaming van een officier van den staf,

aan vorstelijke personen eershalve toegevoegd, of bij

een hoofdofficier geplaatst, om dezen in dienstzaken

bij te staan, inzonderheid om berichten of bevelen

over te brengen. || De Adjudant van den Generaal.

De Adjudant van dienst, die op een gegeven lijd met

den dienst belast is. — Door bloedverlies bezwijmd,

werd hij door zijn toegesnelde Adjudanten... uit het

vuur... gevoerd, v. lennep, Gesch. 12, 66. De

Prhis zond een zijner Adjudanten naar 'sGravenhage,

om den Koning daarvan te onderrigten, bosscha,

Lev. v. W. II, 484.

Gewis, nog eer gij waart geland,

Had ik reeds door een Adjudant

U doen verwellekomen.
v. lennep, O. en N. Ged. 200.

•Samenst. Adjudant-onderofficier; Adjudants-

plaats , -post, enz.; Onderadjudant.

ADJUNCT , znw. m., mv. adjuncten. Van lat.

adjunctus, verl. deelw. van adjungere, toevoegen.

Verg. fr. adjoint. Algeraeene benaming van een amb-

tenaar, aan een hoogeren toegevoegd om hem in zijue
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ambtsbezigheden bij te staan en hem bij afwezigheid

te vervangen. || Hij is de adjunct van uw neef.

Het woord is meest gebruikelijk in

Samenst. Adjunct- administrateur , bij het Neder-

laudsche zeewezen , een schepeling wiens post het is

den officier van administratie in zijn werk bij te staan;

in rang volgende op dien van officier van admini-

stratie der 3de klasse, en gelijkgesteld met dien van

adelborst der l" le klasse. Voorheen werd deze ambte-

naar adjunct-schrijver geheeten, en volgde hij in rang

op den schrijver en viclualiemeester der 3dc klasse

;

doch sedert Sept. 1814 is de betrekking van adjunct-

schrijver door die van adjunct-administrateur ver-

vangen- — Adjunct-commies , bij de departementen

van algemeen bestuur; adjunct-houtvester, enz.

ADMIRAAL, znw. m., 2de nv . des admiraals

,

tav. admiraals en admiralen. Mnl. amirael en am-
mirael, welke spellingen ook nog later voorkomen;

zelfs nog in onzen tijd schrijven sommigen amiraal,

ter wille der afleiding. Zie beneden.

I'.lyin. en Mpell. Het woord is in onze taal ont-

leend aan fr. amiral, voorheen ook admiral, mlat.

amiralius , amirallus , en admiralius , admiralius

;

verg. prov. amiralh , ital. ammiraglio. Het is door

de Romaansche volkeren afgeleid uit arab. amir, emir,

vorst, bevelhebber , van het ww. amara, bevelen.

Het Arabische woord werd in een Latijnschen vorm
overgebracht door toevoeging van verschillende suf-

fixen; vandaar, behalve de reeds genoemde vormen op

-alius en -allus , nog mlat. amiraldus , almiragius

,

amirarïus , amiratus , admiratus
,
ja zelfs admirabilis

( DU CANGE 1, 229—231); oud-fr. amiré , amiraul

en amirant; prov. amirat en amiran; ital., sp. en

port. almirante (Ditz, Wtb. 1, 16). De verklaring

van VON hammer en MAHN, volgens welke amiral

ontstaan zou zijn uit arab. amir-al-bd'hr , bevelhebber

der zee , met weglating van het laatste woord , is we-

derlegd door diez t. a. pi. en dozy, Ooslerl. 5,

vooral op grond dat amiral eertijds niet vlootvoogd,

maar alleen bevelhebber {der Ongeloovigen) beteekende

en dus aan het enkele amir, zonder meer, beantwoordde:

zie du canre t. a. pi., raynouabd 2, 72, enz. Ook
in 't Mnl. was deze oorspronkelijke beteekenis nog de

gewone: amirale heeten daar de emirs of bevelhebbers

in de Saraceensche legers (Mnl. Wdb. 1, 232). Be-

doelde men werkelijk een vlootvoogd , dan voegde men

er de woorden van der zee aan toe, gelijk b. v. de

Genueesche scheepsvoogd Grimaldi bij velth. IV,
G7 , 46 vlg., de „ ammirael van der zee' heet : verg.

sp. almirante de la mar. Uit dit alles blijkt genoeg-

zaam , dat het denkbeeld van bevelhebber ter zee niet

in het woord ligt opgesloten , en dat dus al in amiral

niet het arab. lidwoord is, maar de uitgang -alis of

-alius , dien men , nevens andere suffixen , aan amir

toevoegde.

Al vroeg echter begon het woord, door toedoen

vooral der Sicilianen en Genueezcn , in de bijzondere

beteekenis van bevelhebber ter zee te gelden. Reeds

het Mnl. kende die opvatting. Zoo wordt b. v. een

Fransch scheepsbevelhebber , die in 1340 sneuvelde,

amirael genoemd in VI. Rijmkr. 8301 , 8307 , en

evenzoo in het 9de Boek van stoke de bovengenoemde
Grimaldi. Sedert is die beteekenis, in onze taal zoo-

wel als in alle andere, de uitsluitende geworden.

Wat de inschuiving der d betreft, die reeds in 't

Mlat. gewoon was, ongetwijfeld is die daaruit te ver-

klaren , dat men onwillekeurig het woord in verband

bracht met lat. admirari, fr. admirer , waarvan o. a.

de vorm admirabilis duidelijk getuigt. Ook het Fransch
zeide voorheen admiral nevens amiral, en die vorm
bleef vooral in gebruik in de talen der Noordelijke

volkeren , die met de Arabieren eü hun amir onbekend

waren: hoogd., eng. en deensch luidt de naam gelij-

kelijk admiral. In Spanje en Italië bleef de heugenis

der Arabische af kom-t bewaard ; doch daar voegde
men, evenzeer ten onrechte, eene l in (sp. almirante,
ital. ook almiraglio ), waarbij men ongetwijfeld aan
het arab. lidwoord al dacht.

— Ofschoon de d in admiraal alleen uit misver-

stand is ingelascht, bestaat er thans geene voldoende
reden om ze weer weg te laten. De gebruikelijke

schrijfwijze, die trouwens ook in andere Germaanscbe
talen is aangenomen, stemt overeen met de algemeene
uitspraak; die van amiraal daarentegen is met dien

hoogsten spelregel in strijd, en maakt voor het groote

publiek toch de afleiding niet kenbaar, noch voor
iemand de beteekenis duidelijker. Hier ontbreekt dus

elKe reden , die zou kunnen nopen om het gevestigde

gebruik te verlaten.

1 ) Eigenlijk.

a ) In 't algemeen. Opperbevelhebber eener oorlogs-

vloot, hetzij hij al of niet den bepaalden rang en ti-

tel van admiraal bezit: zie beneden, 1, b). || Een
Nederlandsch , Engelsch , Fransch admiraal. De Admi-
raal was niet op de vloot. Men verwacht den Admi-
raal aan boord. De Admiraal gaf het sein tot den aan-

val. — Aan etlyken van deeze dan verleend' hy (Prins
Willem) bestelling om scheepen van oorloghe toe te rus-

ten, en maakte tot zynen Steedehouder en Ammiraal . . .

Adriaan van Bergues, hooft, jV. H. 209. Uit naame
des Prinsen van Conde' en Ammiraals van Chastillon ,

99. Meu heeft. . . meer als eens ghezien, dat een ka-

juyt-wachter. . . Capiteyn, en daer naer oock wel Ami-
rael gheworden is, üe brune, Bank. 2, 218. Als

zo een vrouw Admiraal van de vloot was , dan zou-

den wy die. . . Engelscheu gaauw kort en klein slaan,

Leev. 6, 10.

De scheepswerf bout een vloot ten dienst der Amiraelen.
vondel 6, 684.

Zoo zien wy Willem t' zee , als Kristen Amirael
Van hondert vloten. 4, 137.

— Daar admiraal niet volstrekt het bezit van den
admiraals-titel onderstelt, wordt het woord wel toege-

past op den hoofdofficier, die tijdelijk met het opper-
bevel over eene vloot of over eenig afzonderlijk smal-

deel belast is. || De Kapitein A voerde als Admiraal
den middeltocht aan , de Kapitein B als Vice-admiraal
den voortocht, en de Kapitein C als Schout bij-Nacht
den achtertocht, v. lennep, Zeemans-IFdb., op Ami-
raal.

— Zegsw. De admiraal heejl geschoten, de gast-

heer heeft zijn glas opgenomen en daardoor het sein

gegeven om den maaltijd te beginnen. Ontleend aan
het seinschot, dat aan boord van het admiraalsschip

wordt gelost, als teeken om aan te vallen.— .xvn.ie e. Daar een admiraal een gewichtig per-

soon is, die eene hooge waardigheid bekleedt en in

alles voorgaat, werd ammerael, ammeraeltje, door
misverstand ook amouraeltje geschreven, in de volks-

taal schertsend gebezigd voor iemand, dien men thans

een baas, een bolleboos, of ook wel een haantje de
voorste zon noemen , en zelfs op vrouwen toegepast.

Je hebtme , so 't jou indachtig is, wel iertijts an ien vrijster

[wille raen ,. . .

'k Wou wel datje nou dat ammeraeltje kon voor men opstoken,
w. D. HOOFT , Jan Saly 3.

Al seggen de luy datset puyckje en 't ammeraeltje is van de
[buurt.

bbedbro , Jerol. 33.

Gy slet-vinck
, gy ammerael van de turf-teven.

bredero , Sijmen 4.

— Het verkl. werd ook toegepast op fraaie of kost-

bare voorwerpen, in den zin van een baas, eenpuikje.

Zoo b. v. van een zakdoek:
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O , 't is len amouraeltje ! dan hv kost my al een moye dicke

[duyt.

bredero , Griane 60.

b) De persoon met de hoogste waardigheid bij het

zeewezen bekleed, eu den titel van admiraal voerende

,

meestal vqd een toevoegsel vergezeld. || De Admiraals

worden , gelijk alle hooge en lagere officieren ter zee

en te land, volgens de Grondwet door den Koning
benoemd. De Admiraal voert zijne vlag in top van

den grooteu mast.

— Thans draagt de hoogste persoon bij het zee-

nenen den naam van Admiraal der vloot, als eere-

titel. De verdere Admiraals, gezamenlijk vlagofficieren

genoemd, worden onderscheiden in Admiraals, Vice-

admiraaU en Schout-bij-nachts (fr. conire-amirauz).

Ouder de Republiek was de Admiraal-generaal (mv.
Admiraals- eu Admiralen-generaal) het hoofd van
het zeewezen , zonder werkelijk te varen, üe meeste

Stadhouders van Holland bekleedden die waardigheid

van Admiraal-generaal. Zij werden op de vloot ver-

tegenwoordigd door den Luitenant-Admiraal-generaal,

die echter in de gewone spreektaal veelal kortweg
Admiraal genoemd werd. Zoo zingt b. v. vondel
van den Luitenant-Admiraal m. H. tromp:

Zoo yeel gewelts heeft altemael

Gezweet om harferts te beschreien

,

En 't lijclt eu d'uitvaert te geleien
Van Hollants Grooten amir.ael.

6, 155.

2) Overdrachtelijk. Hetadmiraalsschip of vlaggeschip

,

met zijne bemanning; het schip, waarop de Admiraal
vaart , hem zelven en het scheepsvolk medegerekend.

|| Üe Admiraal werd in den grond geschoten. De Ad-
miraal zonk, doch men veroverde drie andere schepen.
— Syn, Admiraal , Admiraalsschip . — Zie Jij dit

laatste.

Afl. Admiraalschap.

Samenst. Admiraalzeilen; Admiraalsschip, -vlag

(zie de volgende art.); admiraalsuniform, -vrouw,

-wedde, enz.

ADMIRAAL, ook amiraal en ameraal,
znw. m., mv. admiraals. Scheepsterm. Groote ge-

teerde zcildoeksche slagputs of emmer, om, bij het

schoon schip maken, water van buiten boord op te

hijschen en in eene groote balie of tobbe over te storten.

Ktyin. Het woord is, in dezen vorm, vermoede-

lijk uit scherts ontstaan. Amer of ammer was de oude,

inzonderheid Friesche en Saksische, uitspraak van het

gewone emmer, dat uit ainbar , ohd. aimpar
, ge-

vormd is en dus in die dialecten de a toeliet: van-

waar nfri. amer, amir (epkema 14), ndd. ammer
(KOSEG. 1, 328), ags. amber (bosw. 19), enz. Zie

bij Emmer en verg. Mnl. Wdb. op Emmersade. Dit

amer, wateremmer, kon in den mond van Friesche

en Xederduitsche zeelieden allicht tot ameraal, ami-

raal, eindelijk admiraal worden, met spottende toe-

speling op den titel van den vlootvoogd. Te eerder

laat zich dit verklaren , daar ameraal bij de zeelieden

en zelfs bij het volk in de zeesteden gebruikt werd

voor iets, dat in zijne soort bijzonder groot of uit-

muntend was (zie het vorige art., 1, a, xvn<* e E.).

Het lag dus voor de hand, de grootste soort van put-

sen , die amers heetten , in zeemanstaai tot ameraals

en ten laatste tot admiraals te maken. De nog heden

gewone uitspraak ameraal of amiraal bevestigt deze

uitlegging ten vuile.

ADMIRAALSCHAP, ook amiraalschap
geschreven, znw. onz., zonder mv., als benaming
eener bijzondere hoedanigheid. Van Admiraal (l ete art.)

met het achterv. -schap. Het ambt of de waardigheid

van admiraal. Weinig in gebruik. || Het admiraalschap

is de hoogste waardigheid bij de zeemacht. Zijne ver-

diensten hebben hem tot het admiraalschap verheven.

ADMIRAALSCHAP, ook amiraalschap
geschreven, znw., voorheen onz., thans vr., mv.
-schappen. Van Admiraal (l Ble art.) met het achterv.

-schap. Eertijds gewoon verdrag van maatschap tus-

schen de reeders van verschillende koopvaardijschepen,
waarbij zij hunne schepen vereenigden om gezamenlijk

te zeilen en elkander te beschermen, met onderlinge

verzekering tegen oorlogsschade en zeerooverij , en aan-

wijzing van e'én schip, welks gezagvoerder den tocht

zou bestureu en dus als 't ware voor Admiraal gel-

den. Thans met de zaak verouderd. || Amiraelschap
is maetschap van schepeu, verscheide luiden toeko-

mende, tot verweering, de groot, Inl. 3, 22. Dick-
mael moeten ongewapende schepen geld geven, om
met gewapende schepen in amiraelschap inghelaten

(toegelaten) te werden; in 't aengaen van het

amiraelschap, ald.

Uit deze beteekenis, bij uitbreiding toegepast op
het gezamenlijk zeilen in 't algemeen (ook zonder

denkbeeld van schade of verzekering), ontstond de— Zegsw. Admiraalschap zeilen, met jachten,

boeiers enz. een gezamenlijken speeltocht doen, onder
aanvoering van een verkozen Admiraal en verdere be-

velhebbers; hetzelfde als Admiraalzeilen (zie ald.).

|| Men noemt dit vermaak het zeilen van 't Admi-
raalschap, wagen., Amst. 2, 67. Eens voor plaizier

met een heel gezelschap groote lieden van het Hof,
heeren en dames , admiraalschap willende zeilen

,

fokke, B. R 1, 192.

V. in in. Ofschoon de groot en wagenaar, naar

voormalig gebruik, het woord onz. bezigden , kan het

echter thans, naar de regelen die de hedendaagsche

taal voor het geslacht der woorden op -schap heeft

aangenomen, niet anders dan vt. worden opgevat, in

analogie met de gemeenschap , de maatschap , de ven-

nootschap enz.

ADMIRAALSSCHIP, znw onz., mv. -sche-

pen. Uit Admiraal (1"'« art.) en Schip. Het oorlogs-

schip waarop zich de Admiraal der vloot bevindt, en

dat zijne vlag voert. Bij uitbreiding ook wel in den zin

van vlaggeschip ( zie ald. ) in 't algemeen gebruikt.

Syn. Admiraalsschip, Admiraal. — Het laatste

woord , overdrachtelijk en gemeenzaam als synoniem

van admiraalsschip genomen, stelt het schip als een

persoon, derhalve als handelende voor. Het onderstelt

dus altijd, dat het schip bemand is en den Admiraal

aan boord heeft. Bij admiraalsschip kan dit ook het

geval zijn, doch daar is het geen vereischte. || De
admiraal verloor zijne masten en zonk. Het admiraals-

schip liet onttakeld op de werf.

ADMIRAALSVLAG, znw. vr., mv. -vlag-

gen. Uit Admiraal (
l"te art.) en Vlag. De vlag, die

de Admiraal , of de vlagofficier die over een eskader

het bevel voert, van den top van een der masten laat

waaien, en waaraan men het schip, waarop hij zich

bevindt, en tevens zijn rang kan onderkennen. || De
admiraalsvlag wordt door den Admiraal in top van

den grooten mast gevoerd ; door den Vice-admiraal in

den fokkemast; door den Schout-bij-nacht in den be-

zaansmast. — Het adviesjagt , dat de Admiraalsvlag

voerde, loosjes, Lijnsl. 4, 341.

ADMIRAALZEILEN, onz. zw. mr, al-

leen in gebruik in de onbep. wijs en de daarmede ge-

vormde tijden, of als znw.: het admiraalzeilen. Uit

Admiraal (
l"e art.) en Zeilen. Een speeltocht hou-

den met jachten , boeiers en andere kleine vaartuigen

,

gelijk men eertijds eenmaal 'sjaars op het IJ en den

Amstel placht te doen ; waarbij de vaartuigen , met

vlaggen en wimpels versierd en met muziek aan boord,

geheel geordend werden op de wijze van eene vloot,

geregeld ingedeeld in drie smaldeelen „ onder een' ver-

kooren Admiraal, Vice-Admiraal en Schout-by-Nagt."
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Zie wActN., Amst. 2, G7. Wen zeide ook admi-
raalschap zeilen: zie bij Admikaalschap (2d0 art.).

ADMIRALITEIT, uok amiiiauteit ge-

schreven , znw. vr., mv. admiraliteiten. Van Admi-
raal, naar 't voorbeeld van mlat. admirallitas (uu
cange 1, 230); fr. amirauté. Oorspronkelijk (en in

deze bet. zonder mv.): Het bewind en rechtsgebied

over zeczaken. Doch het woord wordt bijna uitsluitend

gebruikt als verkortiug van de volledige uitdrukking

Admiraliteits-college , d. i. een der vijf colleges in

de Republiek der Vereenigde Nederlanden, die onder

het opperbewind van den Admiraal-generaal (of, in

stadhoudcrloozc tijden, op eigen gezag) het bewind
voerden over zeezaken ; en wier werkkring hoofdza-

kelijk bestond in de uitvoering der maatregelen voor

het zeewezen, in overleg met de Staten-generaal be-

raamd , alsmede in het rechtsgebied over zeezaken

,

de monstering en betaling der zeelieden , de heffing

en het beheer der convooien en licenten. || De vijf

Admiraliteits-collegcs stonden bekend onder de namen
van: Admiraliteit van de Maas, van Amsterdam, van
Zeeland , van Vriesland en van het Noorderkwartier.

De algemeene vergaderingen der Admiraliteits-colleges

werden in den Haag gehouden en Haagsche besoignes

genoemd. De Hceren van de Admiraliteit.

Hij had bij de Amiraliteit geen voorspraak, maag of vriend,

v. lennep, Zccmanü. 31.

Mameiist. Admiraliteitskamer, hetzelfde als -col-

lege; Admiraliteitshof, de Admiraliteit als gerechtshof

zitting houdende (beide weinig gebruikelijk); Admira-
liteitszaal (vooral in 't mv. -zaleen), enz.

ADONIS (uitspr. Adonis), znw. m., mv. Ado-
nissen; verkl. Adonisje, mv. -jes. De naam van den

schooncn prins in de Grieksche mythologie, die door
Vcnus hartstochtelijk bemind werd; overdrachtelijk

opgevat als zinnebeeld van schoonheid in 't algemeen.

1) Een jongeling van zeldzame schoonheid; inzon-

derheid schertsend gezegd van een pronker, die zich

op zijne schoonheid laat voorstaan en overdreven werk
maakt van klceding en opschik. || 't Is een Adonis! —
Om tot myn lieven Adonis weder te keeren, hy is

. . .een landstads petit-maïtre in groot folio.. . . 't Is

een zeer mooijc jongen, Leev. 4, 327.

2) Naam van een plantengeslacht, behoorende tot

dezelfde familie als de Ranonkels, en verschillende

soorten bevattende, o. a. de Adonis autumnalis L.,

die onder den naam van Kooltje-vuur bekend is en

in onze tuinen gekweekt wordt. Volgens het mytholo-

gisch verhaal zou ecne plant van deze laatste soort

besprenkeld zijn met het bloed van den gewonden
Adonis, en daarnaar zou de plant haren naam dragen.

".mini-i. (in de het. 2) Adonisblad, -bloem,

-zaad, enz.

Aa n m. Het ww. adoniseereu, dat nevens Adonis
in gebruik Is, in den zin van mooimaken, opschik-

ken ( Leev. 4 , 32S), thans vooral gewoon als we-
derk. ww. zich adoniseeren, zich fijntjes opschikken,

is rechtstreeks ontleend aan fr. (s') adoniser , en blijft

in zijn vreemden vorm als uitheemsch woord gekenmerkt.

ADRES, voorheen ook wel addres geschreven

(de lannoï, Nag. Dic/itw. 39, enz.), znw. onz.,

mv. adressen; verkl. adresje, mv. -jes. Van fr.

adresse , eenc afleiding van adresser , dat ital. addi-

rizzare luidt en de samentrekking is van mlat. addi-

recliare, gevormd van lat. direc/us, vcrl. deelw. van
dirigere , richten. De eigenlijke beteekenis van adres-

ser is dus die van richten of wenden (tot iemand of

iets), en dit begrip ligt aan alle opvattingen van adres

ten grondslag.

1 ) Aanwijzing van een persoon en van de plaats,

waar hij ziju verblijf houdt, als het doel waarheen
men zich te richten of iets te verzenden heeft.

a ) Aanwijzing van den persoon , lot wien men zich

voor een bepaald doel te wenden heeft, met opgave
van zijne woon- of verblijfplaats; of wel die opgave
alleen , t. w. wanneer de naam van den persoon be-

kend is. || Het adres van een advocaat, van een ge-

neesheer, van een winkelier, de opgave van naam en

woonplaats. Hoe is nw adres? waar woont gij? of

waar hebt gij uwen intrek genome/t ? Als gij naar

Parijs gaat, zal ik u eenige adressen geven van per-

sonen , tot wie gij u wenden kunt.— Myn adres blyft

op Beekenhof, Leev. 2, 188. Zijn adres is op het

Schildburger Pad, n°. 17, bij een waschvrouw, K.
Zev. 5, 16. Ik heb. . . naar het adres van die prin-

ses geïnformeerd, 4, 56. Galjart (is). . . met de Noor-
derzon verdwenen, en. . . heeft. . . 't niet uoodig ge-

acht, zijn adres aan iemand op te geven, 4, 169.

Geef mij intusschen het adres uwer moeder ; 't mocht
zijn, dat ik haar iets te vragen had, 4, 403.
— De persoon kan ook vertegenwoordigd zyn door

het huis of de handelszaak, waaraan zijn naam ver-

bonden is. || Het adres van een handelshuis, van een

bankiershuis , van een wisselkantoor, van een winkel,

van eene firma , enz. — Zij . . . verzocht eenige adres-

sen van winkels , waar zij zich verschaffen kon wat

zij behoefde, K. Zev. 3, 339.

b ) Aanwijzing van den persoon , aan wien iets ver-

zonden moet worden , met opgave van zijne woon- of

verblijfplaats; opschrift op een brief, een pak enz.,

vermeldende voor wien zij bestemd zijn of bij wien

zij bezorgd moeten worden; of wel, een los papier,

met hetzelfde doel gevoegd bij goederen, die men ver-

zendt. || Het adres van een brief, van een koffer,

van eene kist. Een duidelijk, nauwkeurig, onleesbaar,

onvolledig, bekend, onbekend, verkeerd adres. Een
brief zonder adres. Een los adres , niet aan het pak
gehecht. Het adres op een brief zetten, het er op

schrijven. Een adres op een pakje lakken. Het adres

van die goederen is verloreu geraakt. — Die (de mu-
ziek) zal ik u met een los adres, als ik goederen af-

zend, toeschikken, Burg. 3. Ik zal hier een adresje

insluiten , 9. Nadat hij den brief aangenomen en de

hand op het adres herkend had, K. Zev. 1, 192.

Een titel, dien zijn vrouw... nog al gaarne op het

adres der tot hem gerichte brieven ziet prijken , 5

,

331. Het pakken en van adressen voorzien van Nico-

lettes koffer en doos, 2, 310.

Zoo kan men
... in persoon geen brief be6tellen,

Als men 't adres des briefs niet weet.

Schoolm. 145.

— Bij uitbreiding wordt het woord ook gebezigd

voor den persoon zelven , aan wien een brief of pak

gericht is, of voor de plaats waar het voor hem be-

stemde moet bezorgd worden: zijne woning, zijn kan-

toor of bestclliuis ; altijd echter in de onderstelling

,

dat een en ander op een geschreven adres staat uit-

gedrukt. T. w. in de uitdrukkingen:

— Hen brief ofpak aan iemands adres (ver)zenden

,

ze verzenden met aanwijzing dat ze bij dien persoon

moeten bezorgd worden. || Het pakje ducaaten, aan

myn adres gezonden, is zeker van u? Leev. 5, 78.

— Een brief of pak aan zijn adres bezorgen (be-

stellen enz.) , ze bezorgen aan den persoon of ter

plaatse door het adres aangewezen. ||
Dat de Heer

Jambrcs de brieven- aan hunne adressen zoude bezor-

gen , Leev. 3 , 89. In de hoop , dat die ( brief) . .

.

aan zijn adres bezorgd zou worden, K. Zev. 5, 171.

— Aan iemands adres (van een brief of pak ge-

zegd), zijn naam op het adres dragende. || Die brief

is niet aan mijn adres. Dat pak, ofschoon aan mijn

adres , is niet voor mij bestemd. — De derde brief

was ook aan haar adres , K. Zev. 3 , 243. ( Hij

)
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vond... twee brieven aan zijn adres, 5, 19. Ik...
zie uu, dat liet een brief is aan uw adres, 5, 117.

een brief aan zijn adres

,

MM al I\JU llaenen drie OU al zijn tillen

DB oénestet , Eerste ffed

,,'tls toch aan uw adres.'
1 — „Wel zeker' licht gezegd!

Zijn daar op aarde dan geen andren die zoo heeteu I

Ik — 'k heb geen brief van doen!"
DS GÉ.NB3TET, L. d. i'. 218.

— De uitdrukking Aan het adres van . . . wordt

ook overdrachtelijk van gesproken woorden gebezigd,

om den persoon aan Ie duiden , tut wien zij geriebt

zijn, of op wien zij doelen; bepaaldelijk met het bij-

denkbeeld, dat zij ecne schampere aanmerking, een

zoogenaainden steek onder water bevatten. || Welke
uitroepen van bewondering afgewisseld of gevolgd wer-

den door stil gefluisterde opmerkingen , die niet aan

't adres van de moeder der geprezen kinderen ge-

richt waren, als: „wat zien die schapen bleek!" enz.,

K. Zee. 3, 155.

Vandaar, in gemeeuzame taal, de schertsende

— Zegsw. Adres aan...! ter aanduiding van den

persoon of de zaak, tegen welke een scherp gezegde

tu min of incer bedekte termen gericht is , of die

daarvan ten bewijze verstrekken. || Adres aan Mijnheer

A' dat geldt A!
T. Mijn roem staat vast : geen spot kan hem te gronde richten

!

V. Dat ipreekt van zelf. adres aan zeekre Hekeldichten!

TEJt KATB 5, 317.

Adres aan iemand, die niet veraf woont! dit

raakt een der aanwezigen!
— xviiiiie e. Voorheen zcide men eenen brief

adres geven, voor: het adres er op schrijven, waar-

voor thans veelal adresseeren gebezigd wordt. || Ik

lieb den brief gesloten en adres gegeven , Lcev . 1 , 87.

Ik /al den brief, zo als ik dien adres heb gegeven,

wegzenden, Wildsch. 5, 205.

2) Geschrift, door een erkend lichaam of ecne ver-

eeniging van personen tot de bevoegde macht gericht

,

en behelzende hetzij een verzoek, hetzij een betoog,

verklaring van gevoelens, enz. || Een adres aan

den Koning, aan de Statcn-generaal, aan den Ge-

meenteraad. Een adres van de Kamer van Koophan-
del, van den Seuaat der lloogcschool, van de Lcidsche

Studenten. Een adres van gclukwensching, van dank-

betuiging. Km adres opstellen, aanbieden, inzenden,

ontvangen, aaunemen , neigeren. Er zijn bij de Tweede

Kamer eene menigte adressen ingekomen.
— Adres van antwoord (op de troonrede) , staats-

stuk , door eene van de beide Kamers der Volks-

\ rt' irinwoordiging tot den Koning gericht, in ant-

woord op de troonrede waarmede de zitting der Sta-

tcn-generaal is geopend.
|J

De beraadslagingen over

het adres van antwoord zijn heden gesloten.

Mamenxt. In de bet. 1, tl): Adresboek, -kaart,

-kantoor (zie de volgende art.). In de bet. 2): Dank-
adres , adres van dankbetuiging.

Annin. Nevens adres is niet minder gebruikelijk

het ww. adresseeren , dat echter in zijn vreemden

vorm als uitheemsch woord gekenmerkt blijft, terwijl

adres geheel Nederlandsen is geworden. Adresseeren

wordt op dezelfde wijze gebruikt als fr. adresser

,

waaraan het ontleend is : iemand aan een ander adres-

seeren , hem verwijzen naar een persoon , bij wien hij

zich met zeker doel te vervoegen heeft ; iets aan
iemand adresseeren, er een adres op schrijven of bij-

voegen , vermeldende voor wien het bestemd is , of

waar het bezorgd moet worden ; zich bij iemand adres-

seeren , zich met zeker doel bij hem vervoegen ( in

persoon); zich aan iemand adresseeren, zich tot hem
wenden (hetzij in persoon, hetzij schriftelijk of door

tusschenkomst van een derden).

ADRESBOEK , znw. oius., mi. -boeken , \erkl.

boekje, niv. -jes. Uit Adres (in de bet. 1, a) en

Naamlijst der voornaamste inwoners ecner ge-

, met aanwijzing hunner woonplaats.
|| Het

adresboek van Amsterdam, van 's-Gravenhige. Kijk

eens in het adresboek, waar hij woont. Ge zult zijn

naam en woonplaats in het adresboekje vind n.

ADRESKAART, znw. v-r., mv. -kaarten;

meest gebruikelijk in het verkl. -kaar/je, mv. -jes.

Uit Adres (in de bet. 1, a) en Kaart. Kaart uf

kaartje, waarop de naam van een persoon vermeld

staat, met opgave van zijne woonplaats; of de naam
van een handelshuis, met vermelding van de plaats,

waar Int kantoor of de winkel gehouden wordt. || Adres-

kaarten van winkeliers. Mag ik u mijn adreskaartje

aaubieden? — Nicolcttc nam werktuigclijk de adres-

kaart aan, die haar werd aangeboden , K. Zee. 2 , 833.

ADRESKANTOOR, znw. onz., mv. -kanto-

I it Adres (in de bet. 1 , a) en Kantoor. Kantoor

of inrichting, waar men zich vervoegen kan ter be-

koming van inlichtingen betreffende het huren van

huizen, dienstboden, minnen enz. || Adreskantoor

voor de verhuring van dienstboden.

ADRESSANT, znw. m., mv. (gemccnslachtig)

adressanten. In het Fransch niet gebruikelijk , maar
op Fransche wijze gevormd als tegenw. deelw. van

fr. adresser, om als znw. te beantwoorden aan ons

(zich) adresseeren. Degeen die zich adresseert, die

zich met een adres tot de bevoegde macht wendt of

gewend heelt. Verg. Adres, 2). || De adressant ver-

zekert, dat enz. De adressanten hebben hunne beweeg-

redenen duidelijk uiteengezet.

ADVENANT , alleen in de bijwoordelijke uit-

drukking van wijze: Naar advenant , ontleend aan

fr. a Vavenant , voorheen « l'advenant , en dus over-

genomen in den tijd, toen men nog advctiir uitsprak

en schreef, dat later verzacht werd tot avenir. Adve-

nant, tegenw. deelw. van advenir , lat. a/tvoiire , bij-

komen , beteekende eigenlijk datgene dat ergens goed

bijkomt, dus passend of voegend. Vandaar rt l 'adve-

nant , van datgene gezegd, dat bij een vroeger ge-

noemd iets past of voegt, er mede overeenstemt . In

gelijken zin geldt de Ncderl. uitdrukking, die echter

alleen in gemcenzamen stijl in gebruik is.

— Naar advenant, in overeenstemming met het

vorige, in evenredigheid daarmede. || Ouderwetschc,

verlepte, verflodderde linten, die men zig zou schaa-

men op een slaapmuts te draagen ; en alles is naar

advenant; handschoenen, die wil schijnen een dans-

partij te hebben doorgestaan, enz., Wildsch. 3, 138.

Ze verknopen de lui bulhondun voor hydra's , en zoo

naar advenant, fokke, Verz. W. 12, 121. Acht voet

hoog, en dik en sterk na (naar) advenant, fokke,
B. R. 2, 227.

Daer hoort goed silver toe, en goud nacr advenant.

IIUÏOENS 2, 101.

Twee vaamen lang, en dik naar advenant.

STARING 2, 81.

ADVENT, znw. in.; het mv. adventen niet in

gebruik. Van lat. adventus (I)omini), nadering, na-

derende komst (des 1 lei ren). In de Katholieke Kerk.

De besloten tijd van voorbereiding voor het Kir-1-

fecst ; de vier weken , door de Kerk gewijd aan de ge-

dachtenis van de naderende komst des Hccren ; in de

Westenene Kerk beginnende op den Zondag tusschen

26 November en -1 December, in de Oostersche Kerk

op den 15' 1" 1 November. || Met den eersten Zondag

van den Advent begint fcet kerkelijk jaar. De vasten-

dagen en quatertemperdagen van den Advent.

— Zegsw. Den Advent prediken
,

prediken gedu-

rende de weken van den Advent. — Be AdvenfsO's

,
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de groote magnihcats-antiphonen , welke van 17 De-

cember af gezongen worden, alle met O beginnende:

„ O Sapientiaf" enz.

Samenst. Adventzondag , een der vier Zondagen
van den Advent.

ADVERTEEREN , bedr. zw. ww., met heb-

ben: adverteerde , heeft geadverteerd. Uitheemsch
woord, maar zeer gebruikelijk en in geheel eigenaar-

dige opvatting. Ontleend aan lat. advertere, naar iets

toe richten of wenden, en, bij toepassing, de aandacht

naar iets richten , op iets vestigen ; doch genomen in

de afgeleide beteekenis van fr. avertir , iemands aan-

dacht op iets vestigen, hem kennis geven van iets.

In adverteeren echter heeft eene verwisseling van voor-

werp plaats gehad ; het geeft niet meer te kennen

,

dat men den persoon naar de zaak wendt of geleidt

,

zijne aandacht er op vestigt , maar dat men de zaak

richt of brengt naar den persoon, d. i. ze onder zijne

aandacht brengt. Intusschen is adverteeren in dien al-

gemeenen zin van onder iemands aandacht brengen

niet in gebruik, maar wordt het uitsluitend genomen
in de bepaalde opvatting van Aankondigen , bekend-

maken, t. w. in een nieuwspapier. || In de couranten

te doen adverteeren , dat men Mevrouw of Juffrouw

Wildschut geen goederen buiten mijne order moest

laaten volgen, Wildsch. 4, 132. By de eerste gelee-

genbeid zal ik in onze couranten laaten adverteeren

:

dat zy, die meenen actie en pretensie op deeze goe-

deren te hebben , zich . . . kunnen adresseeren enz.,

Leev. 3, 250. Die potjes met smeer, die nu al aan

in de courant geadverteerd worden, 4, 85.

ADVERTENTIE (uitspr. advertènsie) , znw.

vr., mi. advertentién en advertenties ; verkl. adver-

tentietje, mv. -tjes. Uitheemsch woord in eigenaar-

dige opvatting. Ontleend aan mlat. advertentia, op-

merkzaamheid , ook gebezigd in den zin van opmer-

king , aanmerking (DU canqe 1, 99); vanwaar ital.

avvertenza , en sp. advertencia , ofr. advert'ance , ad-

vertence , kennisgeving, bericht (roquef. 1, 27);
afgeleid van lat. advertere. Verg. fr. avertir, en zie

verder bij Adverteeren.
1 ) De oorspronkelijke opvatting , thans verouderd.

Kennisgeving, bericht, in 't algemeen. In de uit-

drukking:
— Iemand advertentie doen, hem kennis geven

(van iets), hem (iets) berichten.

'k Doe u by deezen advertentie,

Maar geef een weinigje sitentie, enz.

LANGENDIJK 2 ,
9*2.

2) De thans alleen gebruikelijke bijzondere opvat-

ting , in verband met de aangenomen beteekenis van

Adverteeren (zie ald.). Kennisgeving, bekendmaking,

aankondiging, t. w. in een nieuwspapier. || Adver-

tentie van geboorte , van huwelijk , van overlijden , van

eene verkooping, enz. —Ik heb nooit het geduld om
een courant heel uit te leezen ; ik zie altoos maar in de

advertentién, JPitdsch. 3, 147. Ik verbeeldde mij nog
bestendig in de courant te lezen , en daarin deze ad-

vertentie , met drie sterretjes aan den kant geteekend

,

te vinden: „enz.", fokke, Vere. W. 12, 4. Ik heb

al een paar keeren aan Dominee gevraagd , of ik niet

een advertentie in de courant zou zetten , en of hij er

eene voor mij stellen wou, K. Zev. 2, 131. Ik dacht

er al half over, een advertentie in de dagbladen te

plaatsen om een huishoudster of gezelschapsjuffrouw,

4, 328. Het gedeelte van de Haarlemmer, waar de

advertentién in staan, 3, 97.— laiim. Nevens advertentie was vroeger in dezen

zelfden zin ook advertissementiy gebruik (Leev. 6, 257).

ADVIES , znw. onz., mv. adviezen. Ook wel

,

vooral in vroegeren tijd , advijs geschreven , dat echter

met de hedendaagsche uitspraak in strijd is. Ontleend

aan ofr. advis , thans avis, van mlat. advisum, avi-

sum (du cange 1, 493). Dit laatste, reeds vroeg

als znw. gebezigd, was eigenlijk niets anders dan de

bloote versterking van lat. visum in de uitdrukking

visum mihi est, mij dacht, mij is voorgekomen. Even-
als men het ww. videre (zien), door toevoeging van

ad, tot advidere, avidere (toezien) versterkte (du
cange 1, 100 en 492), zeide men ook advisum
mihi est , voor visum est , met geen ander onderscheid

dan hetgeen tusschen ons het schijnt mij en het schijnt

mij toe bestaat. Op die wijze begon advisum allengs

als snbst. te gelden in den zin van hetgeen iemand
dunkt, dus van meening, gevoelen. Evenzoo ontstond

nevens ofr. il mest vis het gelijkbeteekenende il mest
advis of avis, en daaruit advis (avis) als znw., waar-

aan ons advies ontleend is. Verg. diez, Gramm. 3,
191 vlg. De beteekenis van meening, gevoelen ont-

wikkelde zich later tot die van mededeeling van een

gevoelen , en verder tot die van mededeeling , bericht

in 't algemeen: eene opvatting waarin fr. avis, ital.

avviso en sp. aviso nog heden bekend zijn. Ook ons

advies vereenigt de beide beteekenissen.

1 ) Het mondeling of schriftelijk geuite gevoelen of

oordeel , t. w. van een lichaam of persoon , ambts-

halve of als deskundige geraadpleegd , over eene zaak

die in behandeling is. || Het advies van den Raad van

State over een wetsontwerp. Een advies van een rechts-

geleerde , van een geneesheer. Een advies vragen , inwin-

nen , geven , uitbrengen , inzenden. Iemand om advies

vragen. Eene zaak naar den schoolopziener verzenden om
consideratie en advies, om zijn oordeel en de gronden

daarvan te vernemen. — Hare advijsen ( die der rede)

vlotten en dobberen op en neer zonder houvast , zon-

der ancker, de brune , Bank. 2, 255. Het is niet

dau billijk dat wij beiden ons advis bij de reden haa-

ien; zij. . . heeft de beslissende stem, Wildsch. 1 , 63.

Met het oogmerk om advisen in te neemen (thans

in te winnen), en te zien, of zy. .. in aanmerking

verdienen te komen, Leev. 3, Voorr. 8. De chef van

een Duitsch buis van negotie, die (bij den advocaat)

een advies komt halen over een assurantie-questie

,

K. Zev. 4, 372. Zij was op geneeskundige adviezen

gesteld, 2, 164.
— Inzonderheid van de uiting van gevoelen , door

een lid eeuer vergadering, over de zaak die in be-

handeling is. || De leden der Kamers zijn niet gereg-

telijk vervolgbaar wegens de advijzen, door hen in

de vergadering uitgebragt, Grondw. a. 92. Ik moet

gul bekennen, niet in staat te zijn daarover eenig ad-

vies uit te brengen , K. Zev. 1 , 40.

Indien ik , myn waarde spitsbroeders , dit alles wel konsidereer,

Vind ik raadzaam uwe hc-ogwyze advizen aan te hooren.
LANQBNDIJK 4, 186.

— Bij uitbreiding ook wel voor oordeel, raadge-

ving in 't algemeen , doch dan veelal met het bijdenk-

beeld, dat de raad ongevraagd en te onpas te berde

wordt gebracht. || Uw advies wordt niet gevraagd,

vriendje. Val mij niet lastig met uwe adviezen.

— Zegsw. Van advies zijn, gevolgd door dat, of

door te met eene onbep. wijs. Van meening , van

oordeel zijn, als zijn gevoelen uitspreken. || Hij was

van advies, de zaak uit te stellen tot eene volgende

vergadering.

Ik ben van advys , dat onze generaal zich wat minder moet
[exponeeren.

LA17GBNDIJK 4, 187.

2) Mededeeling, kennisgeving, bericht. Thans in 't

algemeen alleen gebezigd in de samenstellingen Advies-

boot , -brief, -fregat en -jacht. Buiten samenstelling

uitsluitend gebruikelijk in bijzondere opvatting , t. w.

:

— In den wisselhaudel. Kennisgeving van den trek-

ker aan den betrokkene, dat hij een wisselbrief op hem
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3 , 57 en 58. Moeder der gheuaJeu , . . . ende liare

sonderliughe Advocatcresse eude Middelaresse, mar-

NIX, Bgenc. 4, 4 (bl. 190 a).

Aaimi. Om voor advocaat liever eene echt Ne-

derhmdsche benaming te bezigen, heeft men het

woord pleitbezorger (zie ald.) in zwang gebracht: ze-

ker wel het ongeschiktste, dat men had kunnen kie-

zen , daar het veeleer aan een procureur dan aan een

advocaat doet denken. In vroegeren tijd zeide men
voorspraak of taalman (zie bij die woorden ). Het

laatste was ongetwijfeld de ware uitdrukking; duch

zij is thans te zeer verouderd, om nog in 't gebruik

hersteld te kunnen worden.

Afl. Advocaterij.

Samenst. Advocaat-generaal (mv. advocaten-ge-

neraal), de tweede ambtenaar van het Openbaar Mi-

nisterie bij een gerechtshof of bij den Hoogen llaad,

de substituut van den Procurenr-generaal. — Advo-

catenbef, -borrel (zie ald.), -muts, -streek (zie ald. ),

-stand, -toga, enz. — Buivelsadvocaat (zie boven);

Landsadvocaat , de advocaat door der. Koning benoemd

tot rechtskundigen raadgever aan de departementen

van algemeen bestuur; Rijksadvocaat , rijksambtenaar,

inzonderheid belast met de verdediging voor den rech-

ter van de rechten der schatkist, en met de vervol-

ging van overtredingen in zake van 's Rijks directe

belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen.

ADVOCAATJE, znw. onz., mv. advocaat-

jes. Verkl. van Advocaat (zie ald.).

1) Eigenlijk. Een kleine of jonge advocaat. || Hebt

gy nouit van dat advocaatje gehoord, dat..., toen

hy twintig jaaren bereikt had , de grootste rechtsge-

leerden handen vol werk gaf? Leev. 8, 235.

— Ook wel voor een advocaat van weinig naam

en bekendheid. || De schrijver van dat artikel is een

onbekend advocaatje uit Amsterdam.

2) Overdrachtelijk, in gemeenzame spreektaal. Ver-

korte uitdrukking voor Ken glaasje advocatenborrel.

|| Men zet het spitse mondje aan een fyu liqueurtje, een

gesuikerd braudewyntje , een advocaatje, Blank. 3, IOC.

ADVOCATENBORREL, znw., als col-

lectieve stofnaam vr. en zonder mv. Uit Advocaat

en Borrel. Morgendrank, uit brandewijn, eieren, sui-

ker en geraspte uotemuskaat toebereid; zoo genoemd

als een goed smeersel voor de keel, en dus bijzonder

dienstig geacht voor een advocaat, die in 't openbaar

het woord moet voeren. || Op zijn verjaardag schenkt

hij altijd advocatenborrel. Kan ik u met een glaasje

advocatenborrel dienen?
— Voor een glaasje advocatenborrel wordt ook,

bij verkorting, een advocaatje gezegd. Zie het vorige

art., 2).

ADVOCATENSTREEK, znw. m., mv.

-streken; verkl. -streekje , mv. -ja. Uit Advocaat

en Streek. Slimme streek, listige handeling, strek-

kende om zich zelven of een ander door behendige

uitvluchten uit eene ongelegenheid te redden of aan

eeue verplichting t« onttrekken, en de maatregelen

der tegenpartij 1e verijdelen. Altijd in ongunstige op-

vatting. || Hij heeft zich met een advocatenstreek

uit die netelige zaak weten te redden. — Hermstad

liet dadelijk een kleinen advokatenstreek aanrukken,

gijsb. hodenpijl, W. van Bergen 2, 139. Anders

zou de geheele kunst niet meer dan een advokaten-

streek zijn, of een notariële handgreep, 2, 191.

ADVOCATERIJ, znw. vr., zonder mv., om
het collectieve begrip. Van Advocaat met hetachterv.

erij, waaraan het begrip van minachting verbonden

is, als in afgoderij, dieverij, schelmerij , enz. Verg.

fr. avocasserie.

1) Schertsende en min of meer minachtende bena-

ming .voor het beruep van ecu advocaat. || Zjjne ad-

vocaterij heeft hem nooit veel geld opgebracht. — In
de advocatery had je niet veel trek , Blank. 1 , 67.

2) Listige handelwijze om zich uit eene ongelegen-
heid te redden of aan eene verplichting te onttrek-
ken; ongeveer hetzelfde als Advocatenstreek (zie ald.),

doch met meer minachting gezegd en collectief ge-
dacht, als niet op eene enkele handeling ziende, maar
op de geheele wijze of gewoonte van handelen.

|| Dat
zijn niets dan listige streken, dat is niets dan advo-
caterij .

AE , samengesteld letterteeken , waaraan men vroe-

ger en later drie verschillende waarden heeft toegekend.

1) Ae niet den klank van aa. — De heldere a-
klauk in gesloteu lettergrepen , die thans door aa voor-

gesteld wordt, werd eertijds door ae vertegenwoor-
digd : men schreef gaen , jaer , slaep enz. Zie daarover
bij A, § 40 en 41. Sedert den tijd, waarin dat ar-

tikel het licht zag, is de aa ook door de Vlaamsche
schrijvers algemeen aangenomen , zoodat nu deze schrijf-

wijze in Noord en Zuid zonder uitzondering gevolgd
wordt.

— Sommige dichters der vorige eeuw — en enkele

nog in onzen tijd — ofschoon de spelliug met aa
volgende, bezigden ae, met den klank van aa, in sa-

mengetrokken dichterlijke vormen, waarin, na uit-

stooting van een medeklinker, eene a met eene vol-

gende toonlooze e is ineengesmolten ; als in blaén,

daén, paén, uit bladen, daden, paden, enz. Doch
ook hier is de spelling met dubbele a {Maan, daün,
paan) stellig te verkiezen, als het meest in overeen-

stemming met de beschaafde uitspraak.

2) Ae met den scherpen klank der gr. i\. — Som-
mige schrijvers der vorige eeuw, die de zuivere ge-

rekte a door aa aanduidden, gebruikten ae om den
tusschenklank tusschen a en e voor te stellen, dien

wij gewoonlijk aan de gr. tj toekenneu en in kerel,

wereld en vers laten hooreu. Zij schreven daarom
kaers , paerel

,
paerd, staert , zwaerd , woorden waar-

aan men den bedoelden tusschenklank toekende, doch
die thans kaars, parel, paard, staart, zwaard wor-
den uitgesproken. Enkele hedeudaagsche schrijvers

spellen nog met hetzelfde doel kaerel, waereld en

varrs , voor kerel, wereld en vers. Die spelling ver-

dient echter geeue aanbeveling : zij kent geheel wille-

keurig aan ae eene waarde toe, die dit letterteeken

in Nederlandsche woorden nooit wettig bezeten heeft.

Verg. Grondbeg. d. N. Sp., § 81.

3) Ae met den zuiveren e-klank, hetzij eeof è. —
De eigennamen, kunsttermen en andere woorden uit

het Latijn of Grieksch ontleend, welke in de oorspron-

kelijke taal met ae of «t geschreven worden , en bij

ons het burgerrecht nog niet hebben gekregen , schrijft

men het gevoeglijkst met ae , als: Aeihiopië , Caesar,

Praetorius , Naevius , Scaevola ; — aequator, daemon ,

graectsme, praesens
, praeteritum; of Aetna, Paestum,

aesthetïca , quaestie, enz. In zulke woorden stelt ae
den zuiveren e-klank voor, in opene lettergrepen de

ee, in geslotene de è, zoodat h. v. Caesar en Scae-

vola als Cezar, Scevola, Aetna en quaestie als Ktna
en questie worden uitgesproken.

— Aa

n

mi. De meeste bijbelsche eigennamen moeten

geacht worden te populair te zijn om nog de vreemde

spelling te volgen. Men schrijft dan ook algemeen

met e: Galilea, Mattheus , Zebedeus enz., in plaats

van Galilaea, Matlnaeus , Zebedaeus enz.

AF, in de spreektaal ook of, bijw. van richting

en toestand. Goth. af, en ab in de samenst. ab-u,

voor af-u (schulze 1); ohd. aba, abo, abe, ab

,

apa, appa (graff 1, 72); mhd. abe, ave, ai (ben.

1, 3); 09aks. af, in samenst. ook ab en abh (sciimel-

ler 1); ags. of (ettm. 38); eng. of; onrd., deeusch

en zw. af (jonssun 4); ofri. of, ef (richtu. 956);
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nfri. aef, af, of; oul. ava, af (iievne 97); mol.

ave, af, of (.l/W. H'db. 1, 124); lat ai en ap (iu

apage)
;
gr. iiti ; skr. apa (bopf 13). — Vermoedelijk

cene atleiding van het voorvoegsel a-, dat reeds in 't

Skr. bestund n in alle Germaansche talen bekend is,

en waarmede <if in vele opzichten overeenstemt. Zie

A- (voorvoegsel, kul. lu —12), en verg. de afwisse-

lende vurmeii a en ab in het Latijn.

Beteelcenls, in 't algemeen.

1) Af was oorspronkelijk een voorzetsel. In het Skr.,

lat. en Gr. was het op zich zelf staande, buiten u
menstelling, uitsluitend sla /.uudanig in gebruik; in de

Germ. talen werd het, bij verzwijging van het be-

heerschte woord , bovendien ook als bijw. gebezigd,

lu de oul. psalmen komt ava slechts eenmaal voor,

en wel als voorz. „ ava thi, abs te" (Ps. 72, 27);
er bestaat echter geene reden om aan te nemen , dat

het niet tevens als bijw. zal gegolden hebben. In het

Eng. heeft of, in het Deeusch en Zw. heeft af nog

die dubbele functie; doch het Nd!., Osaks., Hd. en In.

hebben van het voorz. af, door samenstelling met
ana , aan , een nieuw woord gevormd ; afana , afona ,

afan , waaruit, door afwerping van a, het osaks.

fana, ohd. fona, nhd. von, ons van ontstond: verg.

ital. da uit de ad, dat geheel aan van uit af aan

beantwoordt. Zie verder bij Van, en verg. gkimm,
D. Gr. 3, 262 en 4, 782, diez, Wtb. 1, 3. Dit

afgeleide woord, van, von, heeft al de functies van

af als voorzetsel overgenomen, zoodat dit laatste in

het Ndl., Nhd. en Nfri., wanneer het op zich zelf

staat, alleen nog als bijw. in gebruik is gebleven.

Slechts in erïkcle samenst., als afgrond, afhandig,

aflandig, aflijvig , heeft af nog de kracht van een

voorzetsel.

2) De grondbeteekenis van af is de richting eener

beweging, opgevat als het verlaten van de plaats

,

Kaar het zich bewegende of bewogen wordende voor-

werp zich aanvankelijk bevond-, met andere woorden :

af geeft eene beweging te beschouwen als eene ver-

wijdering of scheiding van zeker punt in de ruimte,

b. v. in de uitdrukking: Er varen hier onophoude-
lijk schepen af en aan.

3 ) Uit deze grondbeteekenis hebben zich twee an-

dere hoofdbeteekenissen ontwikkeld. In sommige ge-

vallen heeft af, ofschoon bij ww. van beweging ge-

bezigd , de beteekeuis van verwijdering afgelegd en

drukt het eene bepaalde richting uit. Hij WW. van

rust ging natuurlijk het begrip van richting verloren,

en kreeg af At beteekenis van verwijderd zijn.

4) Wanneer af bij ww. van beweging, als gaan,
springen, vallen enz. zijne grondbeteekenis behoudt,

d. i. het begrip van verwijdering uitdrukt, laat het

voor 't overige de richting geheel onbepaald: de be-

weging kan naar voren of naar achteren , naar de

linker- of naar de rechterzijde , naar beneden of naar

boven gericht zijn ; dit wordt door af onbeslist gela-

ten. Zoo zegt men: Hier moet gij links af gaan,
eene horizontale beweging bedoelende ; maar ook De
kurk sprong van de flesch af tegen den zolder aan

,

d. i. opwaarts; Dat plafond is slecht gestukadoord;

de kalk valt er af, d. i. loodrecht naar beneden.

5) In de tweede hoofdbeteckenis echter, insgelijks

b(j ww. van beweging , dient af om de richting eener

beweging te bepalen , die wel is waar meestal op eene

scheiding of verwijdering neerkomt, maar toch niet

als zoodanig wordt gedacht. Wanneer een voorwerp
zich op een ander meer of minder hoog voorwerp,

b. v. op een berg, bevindt, dan kan het verlaten

geschieden door eene beweging langs eene hellende

zijde van het hooge voorwerp. Bezigt men in zulk

een geval het bijw. af, dan verliest dit de beteekenis

van verwijdering , en geeft het de beweging te beschou-

wen als geschiedende langs eene helling en naar be-

neden gaande; b. v. iu de uitdrukkingen : Bet gaal

hier terg af; Hij kwam de trap af, verschillende

van Hij sprong van de ladder af. Ga van mijne

stoep af, waarin af de beteekenis van verwijdering

behoudt.

G) In de derde hoofdbeteckenis, die af bij ww. van

rust, als liggen, staan, zitten, zijn enz. aanneemt,
ziet het op het gevulg van het verlaten of van de

verwijdering. Het drukt dan den toestand van ver-

wijderd zijn uit, b. v. iu de uitdrukkingen: Het dorp

ligt een kwartier van den spoorweg af; Hij stond

slechts een pas of drie van het kanon af, toen hel

sprong.

7) Af is derhalve bij ww. van beweging een bijw.

van richting , hetzij met de onbepaalde beteekenis van

verwijdering , hetzij met de bepaalde opvatting van rich-

ting naar beneden ; bij ww. van rust is af ecu bijw.

van toestand met de beteekenis van verwijderd zijn.

Constructie.

8) Wanneer af, buiten samenstelling, bij ww. van

beweging , iu zijne grondbeteekenis gebezigd , verwij-

dering te kennen geeft, dan staat het, behalve iu de

uitdrukkingen af en aan en af en toe, meest achter

eene bepaliug, bestaande uit een zclfst. nw. of vnw.,

bcheerscht door het voorz. van , dat reeds verwijde-

ring uitdrukt en welks beteekenis dan slechts door af
wordt versterkt, b. V. in de zinnen: Hij sprong van
den stoel af; Zij wil niet van hare moeder af.

9) Wanneer af bij ww., die eene beweging uitdruk-

ken, deze kenmerkt als nederwaarts gaande, i* liet

doorgaans vergezeld van een znw. in den 4 d'" nv., dat

het voorwerp aanwijst, langs welks helling de bewe-

ging plaats heeft; b. v. in de uitdrukkingen den berg

af, den heuvel af, de trap af.

10) Bij ww. van rust, als bijw. van tocstaud ge-

bezigd , heeft af steeds eene bepaling vóór zich , die

de grootte van den afstand of der verwijdering te

kennen geeft. Die bepaling bestaat uit een of meer
bijw., als in ver af, zeer ver af, ver genoeg af; of

uit een zelf-t. nw. uf vnw. in den 4dt" nv., b. v. in

de zinnen : Hij woont een half uur van de rivier af;
He bal lag een voet van den muur af; Het huis lag

iets ter zijde af.

1 1 ) Hoewel af zijne praepositionale kracht op van

heeft overgedragen, zoo zijn er toch nog enkele uit-

drukkingen , waarin het in waarde en beteekenis met

het voorzetsel van gelijkstaat. De bedoelde uitdruk-

kingen bestaan uit een der bijw. van plaats : er, hier,

daar, waar, ergens, nergens ea overal, gevolgd door

af, als: er af, daaraf , ergens af, enz. Ga er afhe-

teekent zooveel als : ga van die plaats ; Hij weet er

af staat gelijk met: hij weet van de zaak; Hij weet

overal af, nergens af, met: hij weet van alles,

van niets. De bijw. er, daar, nergens en overal be-

kleeden hier de plaats van de znw.: (de) plaats,

(die) zaak, en de voornw. niets en alles; ea af,
hoewel een bijw. blijvende en daarom achteraan ko-

mende , staat hier met van gelijk.

12) Wanneer af onmiddellijk op daar, hier en

waar volgt, wordt het aan deze woorden gehecht:

daaraf, hieraf, waaraf. Wanneer andere woorden

tusschcnbcidc treden, kan de aanhechting natuurlijk

niet plaats hebben: Haar wist hij niet af; Hier
is hij nog niet af; Ir"aar wist hij ooit iets af?
Met er , ergens , overal en nergens wordt af nooit

verbonden , ook niet als het onmiddellyk op deze woor-

den volgt ; b. v. Is hij er af? Hij is overal af. Weet

hij ergens af? enz. Verg. de Aanm. op Aan (Voorz.,

Constr.).
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13) xviiue en xiuide k. Vroegere schrijvers maak-
ten veel meer gebruik van uitdrukkingen als er af,
daaraf, hieraf enz., hetgeen daaraan toe te schrijven

is, dat zij nader wareu aan den tijd, toen af nog
als voorzetsel guld, en dus de praepositionale kracht

van af nog meer gevoelden. In 't Mnl. was daer af
enz. uitsluitend in gebruik: daer van nog onbekend.
Verg. Mnl. Wdb. 1, 125. In de 17"° eeuw bleef af
in dergelijke zegswijzen de gewone uitdrukking; allengs

echter werd zij — althans in Noord-Nederland — door
van verdrongen, zóó echter, dat uog in de lSde eeuw
menigmaal af gebruikt werd, waar wij thans van zeg-

gen. Zoo bezigde men er af, daaraf, hieraf enz. in

de volgende gevallen:

a) Als omschrijving van den ïde" nv. van den be-

zitter (gemtivus possessoris). || D'Alziende kent hier

d'oirzaeck af, vondel 9, 54. Wanneer 't hier eens

den smaeck af heeft, 3, 314.

b) Als aanwijzing eener oorzaak. || Zoo trots, dat

my 'er 't hart af krimpt, vondel 6, 107. Daer nu
het gansche lant te jammerlijck r.f roockt, 9, 48.

Niemants schuur gedyt 'er af, 3, 721. Daar bossen

en daar velden noch af weergalmen, v. broekhui-
zen 9.

c) Als uitdrukking van eene (figuurlijke) scheiding

of verwijdering, in welk geval het voorz. van (en
dus ook het bijw. af) thans door voor is vervangen.

||
Wacht u toch daer af, d. heinsius, Bacchus 2.

d) Als aanwijzing van het onderwerp, waarover
gesproken of gedacht wurdt, bij de ww. spreken,
zeggen, hooren, vernemen, denken, weten enz.

|| Daar. . . anderen met kleene eer af spraakeu, hooft,
Tac. 172. Dewyl ik daar noit afsprak, v. effen,
Speet. 8, 131. Zoo. . . spreekt 'er mijue moeder ook
af, loosjes, Buism. 1, 107. Wat zeg je 'er af?

langendijk 4, 223. Daer 't Zuyden af (thans op)

magh boogen, vondkl 3, 222. Daar nooit afgehoort
was, hooft, Tac. 4G. Daer hoor iek weynig af,

cats 2, 521. Als de mensche sterft, en weet hy niet

daer af, d. heinsius, Ned. Pocm. 23. Daar Caesar

zoo luttel af wist, hooft, Tac. 166. Die 'er meede
af geweeteu hadden, 179. Nergens af weetende, 214.
— Het laatstgenoemde gebruik van er af, daaraf

enz. bij spreken, weten enz., heeft in de volkstaal,

vooral buiten Holland , nog niet opgehouden : men
hoort nog uitdrukkingen als: spreek er niet af, wat
weet jij daaraff Doch in de schrijftaal worden zij

niet meer gebezigd. — Pleonastisch en daarom in goeden
stijl niet aan te bevelen is het gelijktijdige gebruik

van af en van, als b. v.: hij weet van niets af,
hij weet er niets van af. In de volkstaal echter zijn

die uitdrukkingen niet ongewoon. || Wat weet ik van
uw dochter af? v. lennep, Kom. 4, 159. Zonder
dat zij van iets af wist, K. Zev. 2, 274. Ik weet
daar niets van af, 3, 41.

— Voor 't overige wordt af bij de bijwoorden van
plaats thans alleen gebezigd in die bepaalde opvattin-

gen, waarin af nu geldt, t. w. in die van (eigen-

lijke) verwijdering , nederdaling uf afstand , als b. v.

:

Hij moet er af. Hij wil er niet af. Het nieuwtje is

er af, enz.

14) Aanm. Daar ö/*thans uitsluitend een bijw., geen

voorz. is, en als zoodanig geene beheersching toelaat,

behoeft het nauwelijks vermeldiug , dat het meer en meer
veldwinnende van af, in uitdrukkingen als van af
dien tijd, van af 1 Mei, van af de trekvaart enz.,

lijnrecht tegen ons taaleigeu aandruist. Onze taal

eischt : van dien tijd af, van 1 Mei af, van de trek-

vaart af, enz. Van af staat volkomen gelijk met tot

toe en met mede: ongerijmdheden, waaraan men zich

nog wel niet schuldig heeft gemaakt, maar die op
den duur niet kunnen uitblijven , wauueer het dwaze

van af uiet bijtijds geweerd wordt. Wie van af mijn
huis zegt, behoort, om consequent te zijn, ook te

zeggen: „Ga met mede mij van af mijn huis tot

toe de poort" : een n nieuwmodische stijl,"' geestig

bespot door v. lennep (O. en .V. Ued. 191) in de

verzen

:

Wiens naam ra» af het barre Noord
Tol toe het verste Zuiderboord

Op alle tongen woonde;

waarbij hij in eene aanteekening zegt te hopen , dat men
vooral niet vergeten zal , neveus het „ de hemel weet

door wien uitgedachte van af," ouk „ uitdrukkingen

als van stonden aan, ten voeten uit enz." (in welke

aan en uil mede bijwoorden zijn ), „ door eene beval-

lige omzetting te kouverteeren in: van aan stonden,

ten uit voeten, enz. — alles ad majorem gloriam

onzer moederspraak!"

I. Als bijwoord van richting.

I) Met de beteekeuis van verwijdering.

A) Eigenlijk, bij ww. die eene eigenlijke beweging

uitdrukken.

15) Het gebruik van af, als op zich zelf staand

bijwoord, met het doel om eene beweging als eene

verwijdering voor te stellen , strekt zich minder ver

uit dan liet gebruik in dien zin in samenstellingen.

Behalve in uitdrukkingen als ga hier af, kom er af,
val daar niet af, waarin af cigeulijk de waarde van

een vuorz. heeft (zie § 11), wordt het ter verster-

king van het begrip van scheiding of verwijdering,

dat reeds door van is uitgedrukt , achter de beheersching

van dit voorz. gevoegd. Zie § 8. || Het kind was

ongemerkt vau de moeder af geloopen. Zij kwam van

de markt af, toen ik er heeu ging. — Ik zal, voor

ik my van u af begeef, dit eerst uog eens onderzoe-

keu, Leev. 1 , 191.

Hiertoe behoort uok de uitdrukking:

— Van Zich af spreken (eigenlijk, woorden vau

zich af Jateu gaau), met kracht spreken, zich tegen-

over iemand doen gelden. || Een mau heeft toch altijd

meer prezentie , die kan van zich al' spreken, K. Zev.

5, 60.

16) Niet zelden staat af slechts schijnbaar op zich

zelf, t. w. bij ellips van het ww. vau beweging, dat

er bij gedacht wurdt, als gaan, loopen, springen enz.

|| Ik met een vaart de kamer uit. . . en de stoep af,

fokke, B. R. 1, 75. Jupiter was juist. . . bezig met
iets, waar hij niet af kon (waarvan hij zich niet ver-

wijderen kon), fokke, Verz. IV. 2, 178. Haar
plaats is op de kinderkamer: en daar zal zij niet af,

E. Zev. 3, 69.

— Af alleen , als verkorting van gaat af (d. i.

gaat heen, verwijdert zich); gebruikelijke term bij

tuoueelstukken, ter aanduiding dat een of meer der

persunen zich van het tooueel verwijderen. || De

Graaf af. Maria af. Allen af.

17) Evenzoo staat af ook alleen, bij ellips van een

bedrijvend ww. van beweging, met het begrip van

doen gaan, als b. v. nemen, leggen, zetten, slaan,

werpen euz. || Hoeden af! — Kom, de handschoe-

nen uit, de pelise af; en zet u hier naast my, Leev.

3, 174. Gaauw! de ketel af! fokke, B. R. 1 , 48.

De kop af ( hem den kop af te slaan ) is te veel

,

langendijk 2, 96.

18) Wanneer bij af, dat eene verwijdering te ken-

nen geeft van de plaats waar men zich bevond, eene

bepaling gevoegd wordt, bestaande uit het voorz. op,

gevolgd van eene beheersching , dient af om die be-

paling te kenmerken als de aanwijzing van het punt,

waarheen de beweging gericht is, en dat men zoekt

te bereiken. |] Op iemand af vliegen, rennen, ijleu

,
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au. Zoodra hij hem /a^, vloog bij in woede op hem
af Wij zeilden op hel «chip af (naar het schip toe). —
Toen liep l" ijselijke drift op mijn Heer
Tilbury af, en pakte hun beet, A". Zev. 3, 214.
— Hiertoe behoureu ook de uitdrukkingen : op iemand

of tett af y aan en komen, doch deze beide «orden
meettij io overdnchtelijken zin geoezigd, ten gevolge

waarvan af zich na Ier uut I j + 1 ww . verbindt en een

sterker klemtoon bekomt, waardoor afgaan en af-

komen aU - \vw. worden opgevat. Zie

daarom bij Afgaan en AFKOKEN.
— O. >k met verzwijging van liet «» \au beweging

\l\>- buveu, 4 16). || kuin aan, gy moet er ei

af, Blank. 1 , 1 .V, i. m.it ., ,1,,. \s

af, ruKKt:, B. K. 3, 238. Tromp raakte... zoo

diep ouiler dl lat onze Admiraal 'er... op
af moe.tt, om hem . Lijnsl. 4.

392. Zij . . stak de markt over, recht op een winkel

af, K. Zn. :i, 196.

— Zegsw. Op den man af, van woorden gezegd

,

om te kennen te geven, dat zij rechtstreeks en zonder

omwegen tot of tegen een bepaal 1 persoon gericht

zijn ; mei het hijdcukbeelJ van vrijpostigheid. Onver-

schillig of de persoon , wien het geldt , een man of

ecne vrouw is.
|

Vader, vader' dat is nu ook op den

man af gei LOOSJJES, Buism. 2, 3.'i.

vraag op den man af was wel geschikt om Katoo van

haar stuk te brengen, A. /«>. 2, 176. Om waar-

schuwingen op den man af te duen , 1. ~70.

— Figuurlijk. Op iemand af kunnen, op hem kun-

neu vertrouwen; eigenlijk, op hein kunnen afgaan,

zich ii leid naar hem kunnen richten.
|

ik vrouwen gekend heb..,, die vriendinnen waren,

daar men op af kon, Blank. 1, 194. Ik kan op hem
af. Burg. 646.

19) buiten de genoemde gevallen komt af, iu deze

opvatting van verwijdering, alleen voor in de bijwoor-

delijke uitdrukkingen af en aan en af en toe.

— Af en aan, in eigenlijken zin genomen, ken-

merkt iu 't algemeen cene beweging als bestaande in

een beurtelings verlaten en bereiken van zeker punt

in de ruimte, een gaan en kceren, een heen en we-

der gaan. || Tcrwjl hy \ liegt al af en aan, scher-
mer -27 In ^liegenden galop bevelen en berigten

af en aan te brengen, bosscha, Lee. v. Ir'. II, 50.

Door mijn... zalen rolde de echo af en aan, ten
kate 3, 156. Zij..., door ongeduld bestreèn , . .

dwaalt af en aan, 4, 149. De ruiterij... draaft af

en aan, 4, 259. L)e zware lans vliegt gonzende af

en aan, 4, 271. Zij zwerven langs het drassig Let hé-

strand. . af en aan, 5, 61.

De lettenen ,
reilende by menigte af en aan

Door 't nieuw Kanaal , waarlangs de tlmiuerwerven staan.

LAKOBNDIJK 'Z , 864.

De laatstgenoemde uitdrukking,
— Af en aan zeden (uf — houden), heeft, als

zeemaiisterm , eene bijzondere beteekenis, t. w. die

van Opzettelijk he u en wei r zeilen om op ééne en

dezelfde hoogte te blijven, hetzij met het duel om een

ander schip in te wachten , hetzij om te wachten op

het aanbreken van den dageraad of op het hoog w at< r

worden 10 den mond eener haven of rivier; hetzelfde

dat oudtijds hengelen werd genoemd.
— Af en toe beteekent eigenlijk hetzelfde als af

en aan, doch wordt alleen overdrachtelijk en in ge-

mceozamen stijl gebruikt als tijdsbepaling van eene

werking of handeling, om te kennen te geven, dat

zij niet onafgebroken, maar met tusschenpoozen eu bij

herhaling plaats heeft: het staat dus gelijk met nu en

dan, van tijd tot tijd. || _ En hebt gij die aantee-

keuiugeu bewaard-" „Ik heb ze bewaard, eu af en

I,

toe leze ik ze na," feith, Werken 1, 170. Hoe-

wel zij ruim vijftig jaren hier af en toe had doorge-

bracht, v. lennep, Som. 3, II. Zij wi-t ... haar

wrevel in te toornen , zoo lang de meid zich af en toe

iu de kamer bevond, A" Zev. 5, 83. De maaltijd,

waar.. Piel niet dan af en toe deel aan nam.

5, 100.

B i Nachtelijk , bij ww. die geeue eigenlijke

bewegini: uitdrukken.

20) Bij eene bepaling, bc-taaude uit het voor/..

van, gevolgd van eene beheersching , dient af om die

kenmerken al- de aanwijzing van het punt,

van waar de als beweging gedachte werking uitgaat,

t. w.

a) als het punt in de ruimte, waar eene uitgebreid

heid begiut. || Van hier af tut daar toe. Van dezeu

paal af tot aan den volgenden. Zijne bezittingen strek-

ken zich van deze -lont af anderhalf uur ver D

telegraaf loopt nu reeds van A af tot B toe. — Dit

van de riviere Ezypti af, tot aen. . . deriviere

Phrath, Gen. 15, 18. Van Nigts vliering uf tot Nigts

provisiekelder toe, Leee. 4, 81. Van de haanenbalken

af tot de kelder toe, 5, 134.

4) als het punt iu den tijd, waar eene tydruimte

begint; het oogenblik, waarop eene werking of eeu

toestand aanvangt. || Van dit oogenblik af. Van dit

uur, van bedeu, van morgen af. Van wanneer af? —
Van dien dage af, dat Godt den mensche. . . geschapen

heeft, Deitt. 4, 32. Al beterdel jj u van dit uur af,

Blank. 3, 91 Van dien stond af, Leev. 2. 248.

Van den vooravond af, 5, 358. Van onze jongens-

tyd af, 7, 5'J. Vau hunne geboorte af, 7, 97. Van

dien lijd af, Leee. 2, 253; fokki-. , B. R. 8, 155

vroegste tijden af, v. d. talm , I.eerr. 4 ,
239.

Vau onze jeugd af, Red. 1, 2. Van den beginne af,

A' Zn. 5, 246, 291. Van het eerste oogeublik af.

5, 212. Van dat oogenblik af, 5, 121. Van het tijd-

stip af, dat enz., 5, 164. Van den eersten dag af,

dat enz., 5 , 169. Van de allervrocgste kindsheid af,

ten kate 5, 329. Van toen af, K. Zev. 5, 171

ten kate 5, 74. Van nu af, ten kate 5, 81.

— De tijdsbepaling kan ook aangeduid zijn door

eeu woord , dat wel op zich zelf geene aanwijzing van

tijd te kennen geeft, maar toch aan een bepaalden

tijd doet denkeu, t. w. als elliptische uitdrukking, die

in de gedachten van zelf wordt aangevuld. ||
Ik heb

van kajuitsjongen af (ean den tijd af toen ik k. wat)

voor het kantoor van uw' vader zaliger gevaren,

I.OOSJES, Lijnsl. 3, 213. Wij kennen W. Hoogen-

berg al van de akademie af (van zijn academietijd

af), K. Zev. 2, 70.

Ik pleegde u (de bloemen) met mijn hand , ik pleegde u m«t
[mjjn oogen

,

Van 't eerste knopjen af.

TBN KATK S, 132.

— Zegsw. Van een kind af, van den tijd af toen

de persoon (waarvan sprake is) een kind was, lan-

uenhijk 4, 258; Leev. 4, 208; 6, 251; 7. 63;

loosjes, Lijnsl. 2, 332, Buism. 3, 143. De uit-

drukking is echter thans minder gebruikelijk; men

zegt nu veelal: Van kindsbeen af, Leev. 5, 193;

v. MEMERT, Lekt. 4, 05 ; v. lennlp, Gesch. 3, 71

;

K. Zee. 2, 164; 4, 401; of Van kinds af, in ge-

meenzamen stijl, K. Zee. 2, 218; 5,257, 311. Verg.

bij Kindsbeen en Kind. — Van jongs af, van den

t\jd af toen men jong was, langendijk 2, 128;

4 , 137; Leev. 5,333; K. Zev. 1 , 236 ; 5 , 29 , 323.

Verg. bij Jong (bnw.).

— Wanneer eene uitdrukking met van — af het

tijdstip bepaalt , waarop eene werking of eeu toestand

aanvangt, dau Wurdt zij soms gevolgd door het bijv».

aan, om te doen uitkomen, dat de werking of toe-

27
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stand van dien tijd af onafgebroken plaats lieeft, of

om te kennen te geven, dat zij zich in de toekomst

uitstrekt. Verg. Aan, § 30, en Voortaan. ||
Hij is

van kindsbeen af aan vlijtig geweest. Van heden af

aan zal hij beter oppassen. Van nu af aan blijft hij

onder streng toezicht. — Van zyne jeugd af aan

,

Leev. 4 , 227. Van d'eersten stond af aan , ten kate

4, 173. Van dien tijd af aan, 5, 75. Van nu af

aan, 5, 70, 142.
— Aan staat in dergelijke uitdrukkingen op zich

zelf en behoort niet tot het voorgaande van — af.

Daar aan echter alsdan reeds duidelijk genoeg te ken-

nen geeft, dat de voorgaande uitdrukking de bepaling

is van een begin , is af strikt genomen overtollig ; het

wordt daarom ook niet zelden weggelaten, en behoort

alleen behouden te worden, wanneer men met bijzon-

deren nadruk spreekt. || Van nu aan tot in eeuwig-

heid. Van dat oogenblik aan. Van den beginne aan

{óf
— af, of — af aan).

— Zegsw. Tan voren af aan (vroeger van voor af
aan, als b. v. Leev. 3, 198; nog heden in 't Vlaamsen,

als bij de geyter , Drie 31. 5), van het begin af, t. w.

bij het herhalen eener handeling; met het bijdenk-

beeld, dat er moed toe behoort of dat het een ver-

drietig werk is. || Nou weer van vooren af aan! (het-

zelfde nog eens herhaald!), langenduk 4, 209.

Zoodat , toen er . . . later nieuwe predikers . . .
kwamen

,

deze het werk van voren af aan weder konden beginnen

,

V. lennep, Gesch. 1, 39.

c ) als het eerste voorwerp eener rij , of den eersten

term eener reeks; als het punt, waar eene reeks be-

gint. || Alle eerstgeborene in Egyptenlant sullen sterven

,

van Pharaos eerstgeborenen af. . . tot den eerstgebo-

renen der dienstmaeght, Exod. 11, 5. Lees nu...

de gedigten... van de liedjes af, lot de helden-

vaerzin toe, Leev. 6, 135. Hem... die, van het

eerste misdrijf onzer voorouders af, in ontferming aan

het gevallen menschdom gedacht. . . heeft , v. D. palm ,

Leerr. 4, 239. Van moeder Eva af, hebben alle vrou-

wen naar 't verbodene getracht, K. Zev. 1, 276.

Bleek las dat geheele aanplakbiljet ten einde, van de

woorden „Willige Verkoopiug" af, tot aan den naam

van den drukker toe, 5, 283.

21) Bij eene bepaling, bestaande uit het voorz. op,

gevolgd van eene beheersching, dient af om die be-

paling te kenmerken als de aanwijzing van het richt-

snoer, dat, hetzij bij eene werkelijke beweging, hetzij

bij eene handeling van anderen aard, gevolgd wordt.

|| Op den reuk, op het gehoor, op het geluid af,

gaande in de richting, die door den reuk enz. wordt

aangewezen. De jachthond zoekt het wild op den reuk

af. Op den smaak af houd ik dien wijn voor Moezel-

wijn. — Dat. . . men , als op het commando af, voor en

ua den eeten bidt, Wïldsch. 1, 249. Ik zal. . . hem,

op uwe voorspraak af , indachtig zijn, loosjes, Buism.

2, 129. Die... ze, op ons krediet af, ging zoeken,

K. Zev. 3, 179. Een nieuw personaadje (een kater),

di«. . . op de lucht af kwam opdagen, 1, 159.

Op 't uitzicht af

Waf hy ten man, dien 'k graag een fikschen handdruk gaf.

DB GÉNESTET , L. d. E. 228.

— Scheepsterm. Op het lood af, zich richtende

naar het dieplood. || Wij liepen langs de kust, op het

lood af (al loodende , om niet aan den grond te ge-

raken).

22) In de uitdrukkingAW— of Bij de rij af, d. i.

volgens de rij, geeft af te kennen, dat men van een

bepaald punt uitgaat, t. w. van het eerste voorwerp

der rij , die men dan verder geregeld volgt. || De

Keizer wendde zich nu tot de Sterren, naar de rij

af, K. Zev. 1, 44. Terwijl zij haar oogen... op

Madelines pleegvaders bij de rij af weiden liet, 5 , 187.

Il) Met de beteekenis van richting naar beneden

(langs eene helling).

23) Af geeft (behalve in de elliptische uitdrukking,

in § 24 vermeld ) alleen dan te kennen , dat eene be-

weging langs eene helling naar beneden gaat , wanneer

het bij znw. van bepaalde beteekenis gevoegd is, waar-

mede het dan eene bijwoordelijke bepaling uitmaakt.

Dit heeft plaats

a ) bij znw. als berg , heuvel , helling , ladder ,

trap enz., die voorwerpen aanduiden, welke zich boven

eene gegevene oppervlakte verheffen. Meest in tegen-

stelling van op. || De lava stroomde onophoudelijk

door, den berg af en de vlakte in. — Daar hoorde

zij geloop, de trappen op en weer af, K. Zev. 3, 295.

Boerinnen..., de stoepen der goudsmeden op en af

drentelende, beets, Cam. Obsc. 353.

Zoo trok ik zeen door, gebergten op en af.

TEN KATE 3, 182.

en ijlende in galop,

Vliegt hij verwoed de heuvlen af en op.

4, 167.

— De bijwoordelijke uitdrukkingen: berg op, berg

af, en trap op, trap af, kenmerken eene beweging

als eene zoodanige , waarbij men afwisselend bergen

of trappen beklimt en afstijgt. || Het ging onophou-

delijk berg op , berg af. Er heerschte eene buitengewone

drukte ; alles liep trap op , trap af.

b) bij de woorden rivier en stroom (in den zin van

groote rivier), die steed3 eene meer of min hellende

bedding onderstellen. Af dient dan om de beweging te

kenmerken als geschiedende in de richting van den oor-

sprong naar den mond der rivier, dus van een hooger

gelegen punt naar een lager. ||
Wij voeren langzaam de

rivier (den stroom) af, tot op de hoogte van A.

— De bijwoordelijke uitdrukking: stroom af, waarin

stroom zonder lidw. of eeuige andere bepaling voor-

komt, en niet eene rivier, maar het stroomen of vloeien

van het water aanduidt, geeft te kennen, dat de be-

weging de richting van den stroom volgt, zonder dat

daarbij juist aan een hooger of lager gelegen punt

gedacht wordt. || Toen de eb inviel, vorderden wij

heter; het ging toen stroom af.

24 ) Af alleen , in de beteekenis van naar beneden

,

wordt gebezigd in het scheepscommando Af! elliptisch

gezegd voor kom af (langs touwladder of trap). Zoo

roept men tot de matrozen , die boven in het tuig

zijn: Af! d. i. komt af! Evenzoo tot de bemanning

op het dek: Af! d. i. komt naar beneden!

II. Als bijwoord van toestand.

25) Het begrip van verwijderd of gescheiden zijn , ten

gevolge eener beweging in de ruimte , onderstelt eene

voorafgaande nabijheid of vereeniging, die door de

beweging heeft opgehouden te bestaan. Doch bij uit-

breiding wordt af ook gebezigd in gevallen, waarin

vroeger geene nabijheid of vereeniging heeft plaats

gehad, en overdrachtelijk toegepast op toestanden , die

als het gevolg eener werkelijke of denkbeeldige schei-

ding in de ruimte beschouwd worden.

A) Eigenlijk, van werkelijke verwijdering of schei-

ding. Bij ww. van rust, als zijn, staan, liggen, ge-

legen zijn, zitten, gezeten zijn, wonen enz. Verg.

Afkomen en Afraken, waarin komen en raken de

beteekenis hebben van beginnen te zijn (in zekeren

toestand).

a) Van personen en zaken, die te voren aan ieta

anders verbonden waren. Af zijn (van iemand of iets),

er zich niet meer aan of op bevinden. |1 Hij heeft

mij duchtig beetgepakt; ik ben blij dat ik van hem

af (van hem verwijderd) ben. Met éénen houw was

hem de arm af (van het lijf gescheiden). Wat ziet

die deur er uit ; al de verf is er af (er niet meer op).
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Het beeldje is .'c-clioudcu , Je kop ligt er af. Ziju

vleugels waeren af, D. UEIMSIUS, Sed. Foim 75. Den

leinpel 1 Draadje wrtooniog ople-

veren ui, • '-. hjkke,
Ver; 'i liet toa haar een verlichting zijn. . .,

indien d iSOH ,

Al U da del »*n 't Ugchuai af,

Al daalt het lijk in 't donker graf.

v. ALfllBN 1 . 439

Bitl Ben nioop af, daar een iclMOf

BEKT» , 'Vtd- MS.

— Zegsw. Van zijne vrouw af zijn; tan haren man

af zijn; van elkander af zijn. — De eerste Hg
wordt gebezigd van een mau die niet meer roet zijue

vrouw; de tweede vau eene vrouw die uiet meet met

baren man eamenwoont; de derde ziet op man en

vrouw beiden. I>e drie uitdrukkingen duiden de ver-

houdiog der echtgenooten aan, die door het ophouden

der aamenwoning ontstaan is; met de

echter, dat er geene wettige scheiding heeft plaats

gehad
— Bij benamingen van hoeveelheden en hoegroot-

heden geeft af te kennen , dat een zeker gedeelte van

het geheel is weggenomen , a/genomen of o/getrokken

,

en dat du» het geheel zooveel is verminderd. || Twee-

mul vier U acht; twee er af, maakt zes. De verkoop

heeft ƒ 1000 opgebracht; hoeveel moet er af voor de

ouko-s tlden ' dat kan er niet af (dan houd

ik te weinig over). — Ga bij mij zitten , en laat on» U-

zaïneu onzen morgendrank nuttigen ; zooveel tijd moet

er af, fokki, ftn. W. 8, 179.

— Zegsw. Dat *..» er niet af. t H van het

weinige dat ik bezit; dus zooveel als: Dat i-s mij te

duur, dat kan ik niet betalen. || Ik ! I I de Haarlem-

mer uiet. Dat kan er uiet af, piebson, Mériv. 3,

13;
— In dezeu zin van scheiding wordt af ook over-

drachtelijk gebezigd van hoedanigheden , om te kennen

te geven, dat zij niet meer aan of in iets gevonden

worden, niet meer Mnwezig zijn. || De gloed der

nieuwheid is er al lang af. Nu is er alle aardigheid

af Zoodra er het nieuwtje (de nieuwheid) af mi,
begon het hem te vervelen. — Och, mijn plaizier is

er nu al weer af, beets, Cam. Oisc. 76. Wij hebben

reden om te vermoeden .... dat 'zijn genoegen er af

i, , FII.Ks.oN , Mrriv. 3, 11.

6) Van personen en zaken, die van elkander ver-

wijderd zijn , zonder dat er eene voorafgaande vereeni-

ging beeft plaats gehad. Af zijn (van iemand

er van verw yderd ziju , zich op een zekeren afstand

bevinden. Verg. Veraf. || Het is niet ver van Cat-

wijck af gelegen, D. BIINSIUS, Xed. Pocm. 65. De

pastorie... ligt in tuinen... ingeslooten ; . . geheel

van het dorp af, Blank. 1 , 4G. Hy woont drie uuren

van my af, Leen. 6, 77. Een der toppen, die ik. . .

tex /yden van my af zie liggen , 5 , 359. Dat het

tafeltjeu in de roef wat te ver van de zitplaats af

is, bkets, Cam. Obsc. 89. Hoe verder de held van

ons af staat, hoe minder ons hart deelneemt in zijn

lief en leed, beets, Versch. 2, 80. Niet zoo heel

ver af, T£N kate 3, 267. Hoe verder van hem af,

hoe beter, 5, 58.

— Zegsw. Het ii er verre (of ver) af, het is er verre

van verwijderd , het scheelt veel , dat zóó iets zou

plaats hebben, t. w. van handelingen of toestanden

gezegd. Er verre af zijn (itrz/ te doen), er niet aan

denken, er niet het minste plan op hebben. Verster-

king van de ontkenning, die reeds in verre zijn ligt

uitgedrukt. || Het is er ver af, dat ik dit zou ge-

boren. — Het was er verre af, dat hij bij de

overige leden van zijn . . geslacht gelijken ingang

vond, v. n. ialm, Red. 1, K5. Iemand. ,

bijzijn hij er verre af waren te verwachten, v.

nu', /.'..;«. 1. 848. Ik had reeds genoeg bespeurd,

dat bij er verre af was vau mij genegen te zijn

,

Dal zij er nog verre van af Mam-
monsdienst te hebben afgezworen, K. Zee. 5, 84.

B) Overdrachtelijk, van toestanden, die als het

gevolg eeinr werkelijke of denkbeeld] ag bc-

i worden. Meest te verklaren door eene ellips.

waarbij het renwegene I lezer

in de gedachten wordt aangevuld.

a) Vau personen.

ie) Af zijn (van iemand of iets), gekomen of

geraakt zijn uit eene betrekking tot andere personen

of tot zaken , met welke men door die betrekking als

't ware verbonden was; van die personen ofuken vrij-

gekomen, losgeraakt, gescheideu zijn. Verg. $30, d).

— Van iemand af zijn van hem ontslagen zijn

,

uiet langer mei hl m (e doen hebben. || Als ge nu

vau die malle Madam. . . af wilt zijn, fokkk, B. R.

2, 286. Neen, man! hou je maar zoo lijn niet, je

wilt maar van me af wezen, 2, 311. Het is toch maar
gelukkig, dat hij van dien wilden compagnon af is,

K. Zev. 4, 38. Hij heeft met de afrekening genoe-

gen genomen, en wij zijn voor goed van mekaar af,

4, 145
— Van telt af zijn

,
(er af zijn), er van ontslagen

of bevrijd z ij ui hebben. 11 't I»

in een oogenblik gedaan, en dan ben je eraf, fokkl
,

B. R. 2 , 31 1 . Die w aren er altijd af, met maar te zeggen

:

n enz.", 1, 180. Daar zijn we, den hemel zij dank'

van af, Verz. W. 12, 112. Hoe menige aalmoes wordt

niet verleend... uit zucht om van 't gemaal af te

wezen, K. Zev. 4, 42.

— Overdr. zegsw. Daar wil ik af zijn t. w. vau

zaken , die men niet met zekerheid weet. Eigenlijk i daar

wil ik mij uiet langer mede ophouden, daaromtrent

wil ik ontslagen zijn van alle navraag en verantwoor-

ding; dus zooveel als: Dat weet ik niet met zeker-

heid te zeggen, dat durf ik niet beslissen. || In een

gezigt of ui een' droom, daar wil ik af wezen , fokkk ,

IV. 2, 34. Ook stond hem flaauw voor, dat hg

I enz....; doch daar wou hij af weien, 2, 60. Hij

kon niet regt onderkenneu , of het Sinter Klaas of

Sint Joris was; daar wou hij af wezen, B. R. 3,

155. Linnen..., 't welk zij bezig was te zoomen of

samen te hechten — daar wil ik af wezen , K. Zev.

1, 152.

[i) Af, in gemeenzamen stijl toegevoegd aan eene

benaming ecner waardigheid of betrekking, om aan

te duiden , dat de persoon , van wien sprake is , van

die betrekking af is, ze niet meer bekleedt, als zoo-

danig is a/getreden of o/gezet. Verg. j 30 , d) en Mnl.

IVdb. 1 , 125 (2). || Hij is al lang minister af. Als

hij eenmaal burgemeester af is.— Rijd op maar , jo bent

Protector af! fokke, B. R. 2, 26.

y) Wel (goed, beter, slecht enz.) af zijn, teu

gevolge van zekere omstandigheden , die genoemd wor-

den of waarop gedoeld wordt, in een goeden of slechten

toestand verkeeren; er goede of slechte gevolgen van

ondervinden; er goed of slecht o/gekomen zijn. Verg.

Afkoken'. II Hoe jammer,... dat ik het voorne-

men... niet werkelijk ten uitvoer bracht: dan ware

ik nu wel af, A'. Zev. 5, 193. Nu, hij is wel af

(ironuch), die in de handen van mijn Heer uw groot-

vader valt! 5, 200. Hij dacht. . . aan zijn zwager, en

hoe deze. . . na nog beter af was dan hij, 5, 283. Er

zijn zelfs lieden , die beweren , dat geen van beiden

(na een ongelijk huwelijk) bijzonder slecht af is,

2, 269.
— Zegsw. Op goed af tpelen. Eigenlek , in 't bijjart-

poUpel. Zijn spel zoo inrichten, dat men minder
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tracht deu bal van zijn voorganger te maken , dan

wel zelf er goed af te komen door zijn eigen bal in

veiligheid te brengen , zoodat die geen gevaar loopt

van door den volgenden speler gemaakt te worden. —
Bij uitbreiding ook in 't algemeen, voor: Zieh toeleg-

gen, niet op het behalen van eeu voordeel, maar al-

leen op het afweren van schade. || Met die speculatie

zal ik mi] niet inlaten; ik zal maar liever op goed

af spelen.

ó) Af zijn, absoluut gesteld. Door vermoeienis of

kwelling, naar lichaam of geest, zijue krachten ver-

loren hebben, uitgeput, o/gemat zijn. Verg. afmar-
telen, afpijnïgen , aftobben enz., iü welke alle af
het begrip van ten einde toe uitdrukt , toegepast op

de krachten , die als 't ware ten einde , d. i. uitgeput

zijn. Verg. \ 30, n) en de samenst. Bekaf'en Doodaf.

|| Ik ga vroeg te bed; ik ben af van vermoeitheid

en hartstochteu , Buig. 569. Ik had verschelde nach-

ten reeds gewerkt en was af door al het nachtbraken

,

loosjes, Lijnsl. 4, 97. Uat is goed als men oud en

af is, beets, Cam. Obsc. 103.

Dan, mooi af van drukte en leven,
Naar de middagpreek . als 't kan,

BEETS , Ged. 222.

O Over de uitdrukking Af geweest zijn , zijn gevoeg

gedaan hebben , die eigenlijk den verl. tijd van afgaan
vertegenwoordigt , zie bij Afgaan.

I) Van zaken. Af zijn, altijd absoluut gesteld,

a) Van dingen, die vervaardigd worden. Voleindigd,

voltooid, gereed zijn. Verg. afhebben, alsmede af-
maken, afwerken enz., in welke af het begrip van

voleindigiug, voltooiing uitdrukt. Af zijn staat dus gelijk

inet afgemaakt of afgewerkt zijn. Verg. § 30, /'en /).

|| Is uw werk al af? Pit moet en zal heden af. — Ik

zend deezen (brief) zo half af, Leev. 2, 131. Na
eene... poos kwam vader Lijnslager met den brief in

de hand binnen. „Hij is af," zeide hij, „hij is af!"

loosjes, Lijnsl. 2, 150. Hcur taak is af, TEN kate
3, 398.

Zij heeft uiy wat gekost (de Udr >, maar ze is, Goddank,
toch af.

TEN KATE 3 , 293.

I \v taak was af, uw pligt vervuld.

tollens 9 , 43.

^) Van de koorts. Ten einde zijn, opgehouden heb-

ben ; a/gegaan of a/geloopen zijn. Verg. § 30, k).

|| De koorts is af, Leev. 5, 157. De geneesheer. . .ver-

zekerde , dat vader Lijnslager veel zwakker was , dan . .

.

hij zich , als de koorts af was , verbeelden kon , loos-

jes, Lijnsl. 4, 429. Zoodra de koorts af is, K. Zev.

5, 10. De koorts was zoo goed als af, 5, 11.

y ) Van instellingen, wetten, verordeningen, over-

eenkomsten , of van de handelingen , die ten gevolge

van een en ander moesten plaats hebben. Afgeschaft,

afgesteld, vervallen zijn; eigenlijk verwijderd, wegge-

daan, ter zijde gesteld, dus te niet gedaan zijn, met

dezelfde kracht van af, die het ook in afschaffen

en afstellen heeft (verg. § 30, j), alsmede in mnl.

afbrengen en afdoen. Zie Mnl. Wdb. 1, 125 (1),
128 (2), 130 (3). || Begeereude reekeninge van hun
bewint, ende alle schattinge af (dat alle schatting

afgeschaft zou worden), v. heemskerk, Are. 228.

Zacht, myn vrind, wees maar te vreén.

De reis is af {gaat niet door), daar gaan geen schepen der-

[waart heen.
LANQENDIJK 2, 432.

— In deze algemeene beteekenis is afthans niet meer

in gebruik. Het wordt enkel nog gebezigd in toepassiDg

op het afbreken of ophouden der betrekking tusscheu twee

personen of partijen , die het gevolg is eener geslotene

overeenkomst, en wel alleen in bepaalde gevallen. || De
koop is af (de overeenkomst is vervallen, de koop zal

niet doorgaan). Het engagement van den Heer A met

Mej. B is af (is ontbonden). Het (voorgenomen) hu-

welijk van C inet de dochter van D is af (zal geen
voortgang hebben). Het is af met hen (hun engage-

ment is af).— Zegsw. Af of aan! de zaak moet af of aan
zijn, a/gesteld of «««gevangen worden, in. a. w., gij

moet neen of ja zeggen, weigeren of toestemmen.

1
1 Laten wij 'er maar eeu eind van maken , . . . ja of

neen! af of aan, zoo als gij verkiest, loosjes, Lijnsl.

4, 238.

c) In bijwoordelijke zegswijzen, t. w.

:

") Af, toegevoegd aan eene bepaling, bestaande

uit het voorz. op, gevolgd door de benaming vaneene
maat ; ter aanduiding , dat eene aanwijzing zoo nauw-
keurig geschiedt, dat zij tot het genoemde onderdeel

der maat met juistheid aangeeft. Af brengt ook hier

het denkbeeld mede van voleindigiug of voltooiing,

t. w. van eene juistheid, die de uiterste grens bereikt

heeft. Verg. de ww. afmeten, afwegen enz., en zie

§ 30, k). || Den juisten tijd op een dag af (op een

uur, op eene minuut af) bepalen. De lengte van iets

op eeu duim af bepalen. — Ieder was. . . verwonderd,

hoe hij toch zoo net precies, op den dag af, zijn'

dood kon bepalen, fokke, B. B. 3, 241.

jS) Iets doen op het gevaar af van. . ., zouder
dat gevaar te ontzien ; wetende dat men zich aan dat

gevaar blootstelt, maar het vrijwillig braveerende. Op
wijst hier de voorwaarde aan , die aan de handeling

verbonden is en waarop men ze onderneemt ; af geeft

te kennen , dat de zaak daarmede voltooid of klaar is

,

dat het beraad een einde neemt en de handeling be-

gint. Verg., in het straks volgende, de uitdrukking

bij (het) gevaar af, die echter niet geheel hetzelfde

beteekent, maar alleen te kennen geeft, dat men zich

bijna, nagenoeg aan het gevaar blootstelt. || Ik koos

dit laatste , op 't gevaar af van een min gunstigen in-

druk achter te laten, K. Zev. 1, 138.

;' ) Af, toegevoegd aan eene bepaling , bestaande

uit het voorz. bij met zijne beheersching ; ter aandui-

ding, dat de zaak, in die beheersching genoemd, de

uiterste grens is, waartoe men bij eene handeling enz.

nadert, maar dat de handeling a/loopt of ophoudt

nog vóórdat men dit uiterste punt bereikt heeft;

m. a. w. dat het bijna tot dat punt komt, dat het

er niet veel van scheelt. || Bij 't kantje af, tot op

het uiterste punt toe, dat men niet had kunnen be-

reiken of de zaak ware mislukt. Ik ben er nog goed

afgekomen, maar 't was bij 't kantje af , hel'scheelde

weinig of de uitslag ware noodlottig geweest. Nu,
dat was er bij af! dat scheelde niet veel. — Het
was 'er bij af. . ., of ik had het ook met deu kraag

moeten boeten, loosjes, Lijnsl. 3, 225. Drenke-

laer heeft met Le Mat ruzie gehad, bij vechten af,

K. Zev. 2, 299. Bij gevaar af,... beschuldigd te

worden van poging tot huisbraak (bijna zich aan

dat gevaar blootstellende), 1, 89.

Vandaar, bij uitbreiding, in 't algemeen:
— Bij iemand of iets af zijn , er weinig van ver-

schillen, er nagenoeg mede gelijkstaan; altijd met
een ongunstig bijdenktaeld , in de onderstelling, dat

eene geheele gelijkheid met het genoemde voorwerp

eene reden tot afkeuring zou wezen.
|| Het meisje is

by Heintjen af, Leev. 7, 31. De dichtader wil wel

eens op een' heel ongelegen tijd ontspringen , dat is

bij het neusbloeden af, fokke , B. R. 1 , 98. Waarom
zingt zij dan geen Holiandsch ? Wel foei, dat zou bij de

straat-chanteuses af wezen! Yerz. W. 5, 146. Dat is bij

Penelope af, A*. Zev. 2, 15. Zijn fletsche oogen bekwamen
eeu uitdrukking, die by flikkeren af was, 4, 240.

tf) Over de uitdrukkingen Kortaf en Vrijaf, die

als samenstellingen te beschouwen zijn, zie bij die

woorden-
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woord van nfter , thans achter
, eD ol.bfjw.

ar/M, vanwaar het bnw. avesch , thans aafsch. Zie bij

Achter en Aafscii — In den zin van richting naar

beneden is van <r/ hit hijw. afwaarls gevormd.

27 ) Als eerste I

''
% '"ir

een groot aantal vrw. en andere woorden, van ww.
afgeleid (verbalia), al-mede TOOT enkele andere woor-

dru , die niet onmiddellijk van WW. gevormd zijn

(denominativa). Met WW. wordt het niet and.

scheidbaar • de klemtoon valt altijd op

af. In vele van die ' 'f eene der

reeds opgegeven beteekeniasen ; in sommige echter zijn

deze in meerden of minden' mat [d, het-

geen eene afzonderlijke beaehoowing dier verschillende

opvattingen noodzakelijk maakt.
i inen-telliniren met WW

M-rwisseling van voorwerp [laats, wanneer namelijk

niet het eigenlijke voorwerp der werking , maar iets an-

ders als hoofdzaak beschouwd m rdl M erbjj zjjntwea

gevallen te onderscheiden, t. w. a) wanneer het WW.
zoowel op het eigenlijke als op het oneigenlijke voor-

werp kan toegepast worden; b) wanneer het object

nooit het eigenlijke voorwerp der werking ia.

a) De verwisseling van het voorwerp kan plaats

hebben

:

<c ) bij de WW. met af, die een reinigen of ont-

doen van iets beteekenen , als afborstelen , afvegen

,

afwasschen , aftrekken , afnemen enz. Het eigenlijke

b. v. bet stof dat op een kleed of op een meubel ligt

,

het vuil dat aan handen , schotels of borden I.

het vel van een haas, het gereedschap dat op tafel

staat; enz.; doch men zegt ook, dat het kier'

borsteld, het meubel afgeveegd, hand of bord afge-

wasschco, de haas afgetrokken, de tafel afgenomen

wordt, enz. Zie verder j 30, e).

,yjbij de ww. met af, dit eene verbreking of schen-

ding van een geheel door het scheiden van een j

Ir kermen geven, als afbreken, afhakken, afhoiucrn
,

afsnijden enz. Het eigenlijke voorwerp is het gedeelte

of stuk, dat door breken, hakken enz. wordt afge-

scheiden; doch men zegt ook, dat b. v. een pijp aan

't boveneind wordt afgebroken, een stok aan 't uit-

einde afgesneden, enz., d. i. verbn In -dui-

den van een gedeelte. Zie verder § 30, c).

b ) De verwisseling van het voorwerp heeft altijd

plaats bij de ww. met af, die een nabootsen beteeke-

nen , als afbeelden , afmaten , afschilderen , afteeke-

kenen enz., waartoe ook afschrijven behoort. Het
eigenlijke voorwerp is hier de beeltenis of kopie, die

als 't ware van het model of voorbeeld afgenomen en

op papier , doek of paneel overgebracht wordt ; doch

men zegt niet, dat de beeltenis van een voorwerp,

maar dat het voorwerp zelf afgeschilderd of afgetee-

kend wordt, enz.; altijd dus met verwiateling van

object. Zie verder j 80, p).

A) Af in samen-telling met werkwoorden en an-

dere woorden, van ww. gevormd (verbalia).

29) De verschillende betekenissen , die af in ww.

en verbalia heeft, moeten in twee rubrieken worden

onderscheiden. De eerste (I) omvat bet begrip van

verwijdering en de verschillende wijzigingen , die dit

begrip ondergaat; de tweede ( II het begrip van rich-

ting naar beneden , doorgaans langs eene helling , dat

evenzeer ook gewijzigd wordt opgevat

I) Af in de ongewijzigde of gewijzigde opvatting

van verwijdering.

30) Daar verwijderd zijn het gevolg is van zich

verwijderen of verwijderd worden , en derhalve de

verl. deelw. der ww. van verwijdering den toestand

^ au terwijderd zijn onderstellen, zoo drukt «/inww
i van ' de richting en dan weder den

i oii Hieruit volgt, dal bet b(j samenateHingei

niet il bjjw. van richting, van

ir/ als bijw. van toestand te set Hel il daarom
in d. o opvattingen

n en hetzelfde woord verwijdering aan te duiden.

a) 1 1 ww. en verbalia van beweging en

ru>t behoudt af d<
:

. i,i- v:iu verwijde-

in de ruimte). In WW. van beweging geeft hel

dan t<- kennen, dal een persoon of zaak (bjj onz. ww.
bij bcdr. het object) van iets ander

gaat of verwijderd wordt; b v. in afrijden , afvaren

,

afspringen , afstuiten , aftrekkin ( heengaan ). afduwni

.

afstooten , afzenden , afvaart , aftocht. V

grondwi dl r,rwijitering uitdrukt
,
gelijk dein

zen en wijken , dient af ter versterking , om dit bc

grip meer te doen uitkomen; afdeinzen, afwijken. In

ww. en verbalia van rust drukt af den toestand van

verwijderd zijn uit , en onderstelt het veelal eene aan-

. ".ruimte, als in afliggen, af/elrgen,

afstand, afzijn, tenzij lot tegendeel uitdrukkelijk

vermeld wordt, als in: niet rrr afgelegen; geringe,

kleine afstand, enz

— In de ww. afkeuren , afraden, afwijzen en enkelr,

andere geeft af eene figuurlijke verwijdering te kennen.

Indien men iets niet goedkeurt, iemand eene handeling

ontraadt , of een verzoek niet toestaat , dan wijst men een

en ander van zich af, men wijst het van de hand. Verg.

de uitdrukkingen aai zij verre! cu voort er mede!
die evenzoo op het denkbeeld van verwijdering berus-

ten , maar figuurlijk toegepast worden op zaken, die

• uren of toelaten.

b) !>' verwijdering, bet weggaan of wegnemen
van deelen van een geheel , is eene vermindering , een

geringer of kleiner worden van het geheel. In eenige

samenstellingen geeft af zulk eene vermindering te

kennen , hetzij ten aanzien van inhoud , omvang of

prijs , hetzij overdrachtelijk met betrekking tot inner-

lijke waarde, kracht of intensiteit, als in afdingen,

afnemen (onz.), afslaan (onz.), afslijten (gedeeltelijk

slijten), enz.

— In eene bepaalde soort van woorden doet zich deze

beteckenis van vermindering voor in eene gewijzigde

verhouding. Het zijn de ww. van bnw. afgeleid , die

het veroorzaken of versterken eencr hoedanigheid uit-

drukken. Af geeft daarbij te keunen , dat die werking

geschiedt door vermindering der tegenovergestelde hoe-

danigheid. Zoo b. v. afkoelen, koeler maken door

vermindering der warmtestof; afkorten, afplatten,

afpunten, afstompen, korter, platter
,
puntiger, stom-

per maken , t. w . door verminde-ring der lengte , bolheid ,

stompheid of scherpte. Deze eigenaardige opvatting

wordt gevoeglijk aangeduid als eene vermindering van

het tegengestelde.

c) Wanneer een voorwerp een deel van iets uit-

maakt , of op eenige wijze aan iets anders vastzit

,

dan moet aan de verwijdering eene scheiding, een

losmaken of loslaten, voorafgaan. In zulke gevallen

derhalve onderstelt het begrip van verwijdering nood-

wendig dat van scheiding Vandaar dat af in een

aantal samenstellingen, die losmaking of loslating uit-

drukken , dient om het begrip van scheiding aan te

duiden, als in afbreken (een stuk van iets), afscheu-

ren , afsnijden enz. ; inzonderheid wanneer dit begrip

aan het grondwoord geheel vreemd is, gelijk b. v.

in afbinden , afhaken , afschroeven , afspelden , af-

blaren (van eene laag verf), afgeven (verf loslaten

en op iels anders doen overgaan).

— Over de verwisseling van object , die hierby in

sommige gevallen plaats beeft, en waardoor het be-

grip van scheiding van een gedeelte in dat van var-
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breking of schending van hel geheel overgaat, zie

§ 28, a,V)-— Bij uitbreiding wordt af in deze opvatting ook ge-

bezigd oiu eene scheiding aan te duiden, waarbij vol-

strekt geene verwijdering der gescheiden deelen plaats

heeft, en die men meer gewoon is eene afscheiding

te noemen, als in afbakenen, afpalen, afperken, af-

schutten, afsluiten. Wanneer het grondwoord reeds

scheiding te kennen geeft, dient af om dit begrip

sterker te doen uitkomen; als b. v. in afscheiden , af-

zonderen, afdeelen, enz. — In sommige samenstel-

lingen, waarin de begrippen van scheiding en verwij-

dering noodwendig gepaard gaan, treedt nu het eene,

dan het andere begrip op den voorgrond ; als bij af-

snijden, afhouwen enz.

d) Het begrip van scheiding en verwijdering in de

ruimte, als een gevolg van losmaking of loslating,

kan overdrachtelijk toegepast worden op personen , die

zich losmaken of losgemaakt worden van andere per-

sonen of van zaken , waaraan zij door zekere betrek-

kingen verbonden zijn. Verg. §25, B, a, <i en ,J).

Daar de betrekking meestal plichten oplegt of als iets

verhindends wordt beschouwd , waarvan men vrij wordt,

is zulk eene scheidiug veelal als eene bevrijding of

vrijmaking aan te merken, die, evenals eene schei-

ding in de ruimte , door af aangeduid kan worden.

Af komt in dien zin van vrijmaking of bevrijding

voor in woorden als afdanken, aftossen, {zich van

iemand of iets) afmaken, aftreden (eene betrekking

verlaten), enz.

e ) Het verwijderen van iets kan beschouwd worden

als eene wegneming , waardoor een voorwerp wordt

ontdaan of gereinigd van hetgeen er van weggenomen
wordt. Af duidt in een aantal uw. zulk eene wegne-

ming aan , welk begrip in dat van ontdoening of rei-

niging overgaat, wanneer daarbij de in § 28, a, «)
vermelde verwisseling van object plaats heeft. Zoo be-

teekent af
n ) eene uiegneming, als eigenlijke verwijdering

,

in afknagen en afknabbelen (het vleesch van een

been), aflikken (het vocht van iets), in aftrekken (de

huid), afbikken (kalk), afnemen (het stof), afvegen

(vuiligheid), afwisschen (de tranen), enz.

tl ) eene wegneming, in den zin van ontdoening of

reiniging (naar gelang van het object), in afknagen ai

afknabbelen (een been), aflikken (een bord), aftrekken

(eeneu haas), in afbikken (eenen muur), afnemen (de

tafel), afvegen (iets dat vuil is), afwisschen (zijne

handen ), en in een aantal andere woorden vau overeen-

komstige beteekenis , als afboenen , afborstelen , af-

dweilen , afpellen , afpluizen , afpoetsen , afschillen

,

afschuieren , afschuren enz.

ƒ) Iemands eigendom wordt soms gedacht als iets

dat onder zijn bereik ligt en dus in zijne nabijheid is,

als iets dat hij bezit , d. i. waarii/' hij zit. Uit dit

oogpunt beschouwd, kan het afstaan van eigendom of

bezit worden aangemerkt als eene verwijdering uit de

nabijheid van den bezitter, als een laten varen, waar-

door de zaak buiten zijn bereik geraakt. Langs dien

weg is af, opgevat als van zich , van het begrip van

verwijdering overgegaan tot dat van afstand van bezit

,

in woorden als afgeven, afleveren, afleggen , van klee-

deren gebezigd, enz. Hiertoe behoort ook afstaan, af-
stand (doen), waarbij echter de voorstelling in zoo-

verre verschilt, dat hier de persoon niet de zaak van

zich, maar zichzelven van de zaak, verwijdert.

g) Het begrip van afstand van bezit wordt figuurlijk-

toegepast op het afstaan of laten varen eener ge-

woonte , die men heeft of bezit, in afleeren en af-

wennen. Zich of een ander iets afwennen en iemand
iels afleeren toch is zooveel als: maken, dat men zelf,

of dat een ander eene gewoonte laat varen.

/; ) Het laten varen eener bezitting gaat dikwijls

hiermede gepaard , dat deze in het bezit van een an-

der komt: iets dat bij afgeven, afleveren en afstaan
altijd, bij afstand doen veelal plaats heeft. In zulke

gevallen kan het afsta;m ook van de zijde van deu nieuwen
bezitter opgevat en dus aangemerkt worden als eene

verkrijging van bezit, dat men, op wettige of onwettige

wijze, van een ander verwerft, d. i. aan hem ont-

leent. Af duidt dit begrip van ontleening aan in af-
bedelen , afdieven , afdwingen , afkoopen , afnemen

,

afpersen, afpoetsen (met eene poets of list verkrijgen),

aftroggelen, afwinnen, afzetten, enz. Het dient dan

om te kennen te geven , dat men het voorwerp , op
de wijze in het ww. uitgedrukt , ontleent aan of ver-

krijgt van een ander , in wiens bezit het zich vroeger

bevond.

— A.iiiin. Daar de begrippen van afstaan en

verkrijgen of onlleenen slechts betrekkelijk verschillen,

naar gelang van den persoon dien men op den voor-

grond stelt, is het natuurlijk, dat somtijds bij ww.,

waarin af eigenlijk ontleening van bezit aanduidt, het

begrip van afstand (van den vroegeren bezitter) weder

op den voorgrond treedt. Zoo b. v. als men zegt: Hij

heeft over dat huis niet meer te beschikken ; A heeft

het hem met list afgekocht.

i) Kennis wordt aangemerkt als het eigendom van

dengene die ze bezit. Zoo zegt men dat iemand veel

of weinig kennis heeft of bezit, en de uitdrukking

iets machtig zijn wordt niet slechts van eigenlijke

bezittingen, maar ook van kennis gebezigd; verg. fr.

posséder nne langue , une science , en de uitdrukkingen

kennis verkrijgen, bekomen, geven, mededeelen enz.,

die alle op het denkbeeld van bezit gegrond zijn. Uit

dien hoofde gaat het begrip van ontleening van bezit

soms over in dat van ontleening van kennis. Af duidt

dit begrip van figuurlijke ontleening aan , wanneer er

sprake is van eene kennis of van eeuige kunstvaardig-

heid , in het kennen van handgrepen bestaande , welke

in het bezit is van een ander; en geeft dan uitdruk-

kelijk te verstaan , dat de kennis aan dien anderen

ontleend wordt; niet zelden met het bijdenkbeeld, dat

zulks in weerwil van dezen geschiedt; b. v. in af-
hooren, afkijken, afluisteren, afzien.

j) Daar het begrip van beslaan in de taal veelal

opgevat wordt als het tegenwoordig zijn aan de eene

of andere plaats (verg. bij Aanwezen en bij Aan,
§ 31, k ), kan het vernietigen of tenietdoen van iets

gedacht worden als eene verwijdering of wegneming

van de plaats waar het zich bevindt. Af heeft uit

dien hoofde in eenige ww. de beteekenis van tenieidoe-

ning , b. v. in afbreken (een huis), afschaffen, af-

koopen (eene verplichting enz.), die het doen ophouden

van een bestaan uitdrukken ; in afdrinken , afzoenen
enz., dié aanduiden, dat men door de handeling, in

het grondwerkwoord uitgedrukt , iets als 't ware te

niet doet, het als niet geschied doet beschouwen; als-

mede in afbestellen , afstellen, afstemmen en afzeg-

gen , die te kennen geven , dat het bestaan of geschie-

den van iets voorkomen wordt.

k) Langs een andereu weg kan het begrip van

verwijdering, toegepast op zaken die het voorwerp

eener handeling zijn , overgaan tot dat van voleindi-

ging der handeling of werking. Zoolang men eene

werking verricht, heeft men de zaak, die er het

voorwerp van is, onder handen; maar zoodra de

werking voleindigd, d. i. ten einde toe voortgezet

is, legt men de zaak neder, geeft ze uit zijne han-

den , levert ze af, m. a. w. verwijdert ze van zich.

Vandaar , dat af ook dient om de voleindiging eener

werking, het voortzetten ten einde toe, aan te dui-

den. Die voleindiging kan tweeledig worden opgevat:

hetzij dat de werking geheel is afgeloopen , omdat er



845 AF. AF. 846

niets meer te doen overblijft en dus de \oortzetting

onmogelijk is , hetzij dat men meent voor zijn oog-

merk genoeg gedaan te hebben cu dns de voortzetting

onnoodig keurt. In de eerste opvatting wordt afgeno-
men in afbetalen, afboeken, afplunderen (een land),

il. i. zooveel betalen, boeken of plunderen, als er te

betalen, te boeken of te plunderen valt; alsmede in

afloopen (eene baan), afleggen (cenen weg), afwan-
delen ( iets ), afmeten , afwegen enz. We tweede opvatting

geldt in (iemand) afkloppen, afranselen, afstraffen

enz., d. i. zooveel kloppen als men verdiend of noodig

acht; in afeten, d. i. zijn genoegen eten, in afdruk-

ken , genomen in den zin van zooveel exemplaren

drukken , als men heeft voorgenomen , enz.

— Bij de ww. van meting, als afmeten, offassen,

afwegen, (eenen afstand) afstappen, aftreden enz.,

gaat het begrip van ten einde toe meestal gepaard met
het bijdeukbeeld \m\ juistheid of nauwgezetheid'(verg.

S 25, B, c, a); bij die van beweging, als (eenen weg

)

afloopen , afrijden , afvaren , afwandelen , afzetten enz.

,

met het bijden k beeld , dat de bcwegini: bij Int begin

(van den neg enz.) aam
l) Toegepast op dingen, die vervaardigd worden,

staat het begrip van ten einde toe met dat van vol-

looiing gelijk, welke beteekenis af beeft in talrijke ww.,
als afbouwen , afbreien , afmaken , aftimmereji, afwer-
ken enz. (verg. } 25, B, b, a).

m ) Wordt het begrip van ten einde toe toegepast op
dingen , die tot een zeker gebruik bestemd zijn en die

door dat gebruik allengs verslijten en onbruikbaar

worden, dan doet het van zelf denken aan de voort-

zetting van het gebruik tot aan bet einde toe, d. i.

tot op het punt , dat de zaak onbruikbaar wordt of

versleten is. Dit denkbeeld van verslijting wordt door

af aangeduid in sommige ww., als in afgebruiken , io

afdragen (een kleedingsluk), d. i. zoo lang dragen dat

het ten einde, d. i. versleten is, afslijten (in den zin

van: geheel verslijten), afslonzen enz.

n) In toepassing op perionen , als eene zekere mate
van kracht bezittende, leidt het begrip van ten einde

toe tot de voorstelling, dat hunne kracht ten einde

is, dat zij geene kracht meer bezitten, maar afgemat

of uitgeput zijn door te groote vermoeienis of kwel-

ling, naar lichaam of geest. Dit begrip van uitput-

ting wordt door af uitgedrukt in een aantal ww., als

( zich ) afarbeiden , afslaven , afsloven , aftobben

,

afwerken , afbeulen , afmartelen , afmat/en , afpijnigen

mz. Verg. S 25, B, a, d).

o) Uit de voorstelling cener werking, die teneinde

toe voortgezet wordt, laat zich ook de bijzondere

opvatting verklaren , waarin af genomen wordt in een

aantal intensieve uitdrukkingen of versterking-woorden

in de platte spreektaal, als afgelliksemd , afgedon-
derd , afgehageld , afgedraaid , afgestampt , afgestompt ,

afgetrapt enz. De werkwoorden, waarvan deze uit-

drukkingen gevormd zijn , geven eene werking te ken-

nen , die het begrip van geweld of geraas medebrengt
en dus als zinnebeeld van kracht in 't algemeen wordt

genomen. Af voegt daaraan het denkbeeld toe, dat de

werking zoo lang mogelijk duurt en derhalve des te

sterker is. De vcreeniging dier beide begrippen maakt
die uitdrukkingen uitnemend geschikt om eene tot het

uiterste toe voortgezette aanwending van kracht, en

vervolgens om intensiteit in 't algemeen aan te dui-

den. Af vervult hier dus geene andere rol dan die van

versterking van het begrip. — Zie verder, over den vorm
der genoemde uitdrukkingen, bij Afoxbliksemd.

p) Het begrip van verwijdering of wegneming wordt
geheel figuurlijk opgevat bij de woorden met af, die-

het nabootsen van iets uitdrukken, als afbeelden,

afdrukken, afgieten, afmaten, afschilderen, aftee-

kenen enz., waartoe ook afschrijven behoort. Af geeft

daar te kennen , dat het gieten , malen , teekenen

.

schrijven enz. naar een voorbeeld geschiedt, en dus

in cene nabootsing bestaat. De genoemde uitdrukkingen

berusten op de denkbeeldige voorstelliug, dat de vorm,
gedaante of beeltenis van een model , of de letters van
een gedrukt of geschreven stuk afgenomen en op hel

metaal, hout, steen, doek, paneel of papier overge-

bracht worden. Hieruit volgt , dat , hoewel de genoemde
ww. het voorbeeld, dat nagevolgd wordt, als voorwerp
in den i"" nv. bij zich nemen, dit slechts bij ver-

wisseling van object geschiedt, daar eigenlijk de beel-

tenis of kopie, niet het voorbeeld zelf, getcekend,

gedrukt of geschreven wordt. Zie boven $ 26, b).

II) Af in de opvatting van richting naar be-

neden.

31 ) De tweede hoofd beteeken is van af, als op zich

zelf staand woord gebezigd, namelijk die van richting

naar beneden (zie { 5 en 23) ondergaat in samen-
stelling cenige uitbreiding. Zij onderstelt eene bewe-
ging langs de hellende zijde van een voorwerp, b. v.

van een berg, eene ladder enz. In vele ww. van be-

weging echter duidt af eene richting naar beneden in

't algemeen aan, onverschillig of de beweging langs

eene helling, dan wel vrij in de lucht plaats heeft.

Bij ww. die geene beweging uitdrukken , treedt het

begrip van ri ihting natuurlijk geheel naar den achter-

grond.

a ) In de algemeene opvatting van richting naar bene-

den komt af voor in afbrengen , afdalen , afgooien

,

afkomen, afroeien (eene rivier), afroepen (naar be-

roepen ), afrollen , afschellen , afstappen , af-
storten , afvaren ( eene rivier), afwerpen , afzakken

,

afzeilen enz.

— Bij de meeste dezer ww. paart zich het begrip van

scheiding aan dat van richting naar beneden, als in

afstijgen (van het paard), aftaden (goederen van een

wagen), aftuimelen enz.

b) De ww. afkondigen en aflezen, ofschoon ook
bij uitbreiding in ruimeren zin opgevat, waarin de

eigenlijke kracht van af verloren is gegaan, drukken
oorspronkelijk eene bekendmaking uit, die op eene

min of meer verheven plaats geschiedt en gericht is

tot het beneden staande publiek. Af duidt derhalve

ook in deze woorden eigenlijk eene nederwaartsche

richting aan; het geeft te kennen, dat de afkondi-

ger of aflezer van de verhevenheid waarop hij zich

bevindt <b. v. van de pui van 't Stadhuis, van den

kansel enz. ) zijne woorden naar beneden richt , om
door de aldaar aanwezige personen gehoord te worden

.

B) Af in samenstelling met naamwoorden, die niet

onmiddellijk van ww. zijn afgeleid (denominativa).

32) Af komt in ecnige weinige denominatieven voor,

en wel in verschillende opvattingen, t. w.

:

a) als bijw. van richting, in den zin van verwij-

dering (30, a), in afweg; in den zin van naar be-

neden ( 31 , a) in afdak.

b) in afgod en afgunst als ontkenning
,
gelijkstaande

met a- en on-, welk begrip nit dat van feniefdoe-

ning (30,/) voortvloeit. Verg. A- (voorvoegsel, 2)
en On-.

33) Met de kracht van een voorzetsel , die oorspron

-

keiijk aan af eigen was, komt het voor in afgrond,

waar het de afgeleide beteekenis van zonder heeft ; in

afhandig, aflandig, aftijvig en het verouderde afaar-

dig , in welke woorden het eene verwijdering te kennen

geeft en met ons van — af gelijkstaat ; alsmede in ave-

rechts (zie ald.), waarin het op gelijke wijze wordt

opgevat, maar bij uitzondering den verouderden vorm
ave heeft behouden.

34) Als tweede lid eener samenstelling komt af
voor in achteraf, buitenaf, linksaf, rechtsaf, veraf

en vooraf, met den zin van verwijdering (30, a); in
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vrijaf, met dien van vrijmaking (30, d); in kortaf,

met dien van ten «nrfe A>« ( 30 , k); in bekaf en doodaf

met dieD van uitputting (30, m).

AFAARDIG, bnw., om Je absolute beteekenis

zonder trapp. v. vergel. Verouderde, voorheen in bij-

heltaal gebruikelijke uitdrukking. Uit zijnen aard zijnde

,

van zijnen aard afgeweken , eene andere gesteldheid

hebbende dan de natuurlijke aard medebrengt; be-

paaldelijk in ongunstigen zin, en dus zooveel als ver-

basterd of ontaard, welk laatste de thans gewone

uitdrukking is. Verg. de zegsw. uit den aard slaan,

by Aard, 1). || De sonen des koninghs Josia, die

van de vromigheyt hares vaders gantsch afaerdigh ge-

weest zijn, Ezech. 19, Kantt. 6. Om dese sijne af-

aerdige kinderen van wegen hare ondanckbaerheyt te

heschamen , Hosea 12, Kantt. 16.

Zijn eeuwig Helnel-Zoone
Ten Borg te zenden voor my, gants af-aardig kind.

V. LODENSTEYN, Uytsp. 893.

Etym. A/aardig is met het achterv. -ig afgeleid

van Af als voorzetsel in den zin •'au verwijdering

(83), en het znw. Aard, natuur; en niet, gelijk

zon kunnen schijnen, van een znw. afaard, dat bij

ons onbekend is , maar welks vroeger bestaan men uit

hd. abart zou kunnen vermoeden. In abart heeft ab

eene beteekenis , die aan ons af vreemd is ; ook kent

het Hoogd. geen bnw. abarlig, aan ons afaardig
beantwoordende. Dit laatste is op dezelfde wijze ge-

vormd als afhandig, d. i. af handen , van de handen

af, nit of buiten iemands handen, aflandig, d. i. van

het land af, en ajtijvig, d. i. van het lijf af, uit het

leven gescheiden. Afaardig beeft eene zuiver negatieve

beteekenis; een hd. abarlig, indien het bestond,

zon niet beteekenen ontaard, maar slechts tot eene

abart, tot eene gewijzigde soort, behoorende , en

dus een positieven — niet noodwendig slechten — zin

hebben.

Afl. Afaardigheid , mede verouderd („hare af-

aerdigheyt , ondanckbaerheyt ende sorghloosheyt," In-

houd van Amos 9).

Aanm. Nevens Afaardig vindt men eertijds ook

het ww. afaarden gebezigd , beantwoordende aan hd.

abarten , waarvoor onze taal ontaarden zegt. Men leest

het in de Kantt. 4 op Ezech. 16: „De... godtloose

Heydenen, welcker doen gy nagevolght hebt, afaer-

dende van het geloove ende de wereken uwes vaders

Abraham." Doch het woord is daar vermoedelijk uit

bet Hoogd. overgenomen. Ofschoon het niet tegen den

aard onzer taal aandruist, daar afaarden op zich zelf

wel zou kunnen beteekenen zich in aard verwijderen ( van
iets), is het echter met het spraakgebruik zoozeer in

strijd , dat het stellig als een germanisme moet wor-

den aangemerkt.

AFARBEIDEN, onz. en wederk. zw. ww.,

met hebben en zijn: arbeidde af, heeft en is afge-
arbeid. Uit Arbeiden en Af in verschillende opvat-

tingen. Hd. abarbeiten.

I) Onz. Af in den zin van verwijdering (30 , a).

Hulpw. hebben of zijn, naar gelang men het arbeiden

als eene handeling, of als eene plaatsverandering be-

schouwt. Arbeiden , groote moeite doen , om zich van

iets te verwijderen. Thans niet meer in gebruik. || Men
zocht met alle vlyt van de veroverde prys af te ar-

beiden , dewyl de zee hol ging , en de scheepen tegen
elkanderen aan slingerden, brandt, De Ruiter 481.

II ) Wederk. Af in den zin van uitputting ( 30 , n).

Hulpw. hebben, wanneer men het verhaal der han-

deling, en zijn (met weglating van het wederk. vnw.),

wanneer men de vermelding van den veranderden toe-

stand bedoelt. Zich door arbeiden zwaar vermoeien,

afmatten, uitputten.
|| Wij arbeiden ons te vergeefs

af. Ik heb mij geheel afgearbeid. Ik ben afgearbeid.

AFBAARDEN, bedr. zw ww., met hebben,

kaardde af, heeft afgebaard. Van Baard in ver-

schillende beteekenissen (zie ald.), en Af in den zin

van ontdoening (30, e, /?).

1 ) Van verschillende schelpdieren , inzonderheid

van oesters. Ze ontdoen van -den kaard, d. i. van de

vezelachtige of draadvormige zelfstandigheid aan dp kieu-

wen of den voet. || Oesters, mosselen af baarden. De

oesters worden opengemaakt, afgebaard en in de on-

derste schelp omgekcerl.

2) In de metaalgieterij. Van gegoten voorwerpen.

Ze ontdoen van den baard, d. i. van het overtollige

metaal, dat er aan vastzit wanneer zij uit den giet-

vorm komen. || Kogels af baarden. Letters (gegoten

1 :tterstaafjes) afbaarden.

3) In den landbouw, in gewestelijke spraak, met

|

name in de Kempen. Van het graan. Eigenlijk, het

ontdoen van den baard, d. i. van de stekels aan de,

j

aren ; maar opgevat in den zin van : Ruw of grof

|

dorseben , zoodat alleen de stekels afgeklopt en ds

! grootste graankorrels uitgedorsebt worden. || Ge moet
al gauw eenige schooven haver afbaarden , VI. Idiot. 8.

Afl. Afbaarder, m., mv. -baarders , het werktuig

waarmede men afbaardt, in de beide eerste beteeke-

nissen ; afbaarding (weinig in gebruik).

AFBAARZEN, bedr. zw. ww., met hebben:
baarsde af, heeft afgebaarsd. Uit Baarzen, naar

baars visschen , en Af in den zin van ten einde toe

(30, k). Eigenlijk, van een vischwater: Het al baar-

zende langsgaan , van het eene einde tot het andere.

Doch alleen overdrachtelijk in gebruik, in gemeenza-

men stijl , in schertsende toepassing op zaken , die het

onderwerp van een gesprek uitmaken, voor: Iets af-

handelen, afpraten, van het begin tot het einde.

|| Nadat wij de nieuwtjes van den dag hadden afge-

baarsd.

AFBABBELEN, bedr. zw. ww., met hebben,

babbelde af, heeft afgebaibe/d. Uit Babbelen en Af
in den zin van ten einde toe (30, k). Iets, t. w. een

onderwerp of een aantal onderwerpen . ten einde toe

bepraten, al babbelende afhandelen. |j Ach! waarom
kunnen we niet eens een dag of twee er toe schikken

om alles af te babbelen? bild., Briev. 1, 153. De
Hemel weet, wat die twee al te zamen hadden afge-

babbeld, K. Zev. 2, 32.

AFBAKENEN, bedr. zw. ww., met hebben:

bakende af, heeft afgebakend. Uit Bakenen en Af
in den zin van afscheiding (30, e).

1 ) Eigenlijk. In 't algemeen : Door het stellen van

eigenlijke bakens of bet plaatsen van andere in 't

oog vallende voorwerpen den loop of de richting eener

uitgestrektheid zichtbaar maken. || De grenzen eener

bezitting , eener eigen jacht enz. afbakenen. — Wij zullen

alleen hier opmerken, dat dit. . . koningrijk. . . door

de natuur zelve binnen zekere bepaalde grenzen afge-

bakend is, fokke, B. R. 2 , 193. Een rondloopend

festoen van sparreloof . . . , hetwelk
. . . bet terrein . . .

afbakende, K. Zev. 2, 192.

In bijzondere toepassing wordt de beteekenis naar

gelang der omstandigheden min of meer gewijzigd

,

t. W.

:

— In den dijk- en wegenbouw enz. De.grenzen of

de richting van eënig uit te voeren werk aanwijzen

door het stellen van bakens. Ook Uitsteken genoemd.

|| Een straatweg, spoorweg, eene vaart enz. afbake-

nen. Het terrein voor het stationsgebouw is reeds

afgebakend.

Nu vat men schop en spa, eu schept de sneeuw van de aard,

En bakent d'omtrek af, waarin men 't huis zal bouwen,
En rekent na , en meet.

tollens 5, 112.

— In het zeewezpn. De grenzen der ondiepten of
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banken in een vaarwater aanwijzen door bet plaatsen

van bakens. Wanneer dit nut tonnen geschiedt , wordt

het gewoonlijk Betonnen genoemd. || Het vaarwater

afbakenen, weil. Eindelijk waren de tonnen, welke

den weg afbakenen, bij de nadering des vijands weg-

genomen, v. LENNEP, Gesch. 7, 81.

— Bij uitbreiding ook van het bezetten met andere

zichtbare voorwerpen , die geene eigenlijke baken- zijn .

of wel in 't algemeen , in dichterlijke taal , van het

aanwijzen van een waterweg door eenig zichtbaar tee-

ken. || De diepten met hunne booten en schuiten af

te haakenen, brandt, De Huiler 54.

En bij 't schijnsel Uwer wolk
Hebt Gij 't zeepad afgebakend
Voor Uw uitverkoren Volk.

TEN KATE 5, 3.Ï7.

- In het krijgswezen. Eene lijn bepalen door het

«tellen van manschappen t fr. jalonneurs genoemd ) of

andere zichtbare voorwerpen. || Men zal de lijn van
bataille door twee jalonneurs afbakenen.

2) Overdrachtelijk. Van de grenzen, binnen welke

iemand zich — in figuurlijken zin — te bewegen heeft

,

of van den weg, dien hij behoort af te leggen of te

volgen. Die nauwkeurig bepalen , ze hem aanwijzen

of voorschrijven. || De grenzen van ieders plichten

'treng af te bakenen, A'. '/.en. 3, 88.

Reeds, Jezus, ziet ge 't eind der levensbaan genakend,
r Godstolk en profeet uw menschheid afgebakend.

BILD. 5, 1 1-.

Door breidelband noch boei te stuiten ,

stijgt ge omvang en begrip te buiten

,

En kent geen afgebakend spoor.

tollens 1 , 5rf,

Naar uw eng , fantastisch Heraelpoortjen

Stnimi* lt gy op 't afgebakend pad.

DE rïÉNBSTET, Ler.ked. 12S.

\fï. Afbakmini]

AFBAKENING, znw. vr., mv. -bakeningen.

Van Afbakenen met hel achterv. -ing. De daad van

afbakenen , het afbakenen van den loop of de richting

eener uitgestrektheid. || De afbakening van den spoor-

weg is reeds geëindigd. — Zoo... verliep er nog vrij

wat tijd, eer de afbakening der grenzen behoorlijk ge-

regeld was, v. lf.nnep, Gesch. 7, 2.

AFBAKKEN, bedr. st. mr. der 4de kl., met

hebben: bakte af, heeft afgebakken (voorheen boek

en biek af): zie Bakken. Dit Bakken en Af in den

zin van ten einde toe (30, k). lid. abbacken. De

geheele hoeveelheid , die men voornemens is te bakken

,

ten einde toe bakken , zoodat er niets meer te bak-

ken overblijft. || Zij wil de koeken eerst afbakken,

WEIL.
— Ook met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar onz. || Wij zullen eerst maar afbakken, dan

hebben wij gedaan werk.

AFBALDEREN, k-dr. zw. »»„ met hebben:

balderde af, heeft afgebalderd. Uit Balderen , een

hevigen knal verwekken , cu Af in den zin van ver-

wijdering (80, a), hier ziende op de verwijdering of

het a/gaan van het schot uit het vuurwapen. Afschie-

ten, afvuren, t. tv. een vuurwapen. Met verzwijging

van het object, en dn* schijnbaar onz. gebezigd. Thans

verouderd. || De wachter-. . . beeterderj 't begaan ver-

zuim met daatlyk afbaldren en toestreeven, hooft,
jV. ff. 303. Zy schreeuwen en slaan waapeu, leggen

aan , baldren af

,

AFBANEN, bedr. zw. ww., met hebben: baande

af, heeft afgebaand. Dit Banen en Af in den zin

vao afscheiding (30, c). Van een weg. Dien banen,

begaanbaar maken en in gereedheid brengen, en daar-

door van alle zijpaden zichtbaar afscheiden. Thans niet

meer in gebruik. || Zie nn eens, hoeveel aanmoedi-

ging gij had , om den we2 , door uwen meester afge-

haand , te bewandelen ' fFildsch. 1 , 26.

AFBARNEN. Zie Afbkandkm.
AFBARSTEN, onz. onreg. st. ww. der

\' l° kl., met 2ijn: barstte af, is afgebarsten . welke

vormen thans de meest gewone zijn ; ofschoon daar-

nevens ook nog het meer oorspronkelijke en regelma-

tige afbersten, borst af, is afgeborsten in gebruik is.

Zie bij Barsten Uit Barsten en Af in den zin van

scheiding (30, c). Zich door barsten van iets afzon-

deren, er van afgaan. || Die verf zal niet lang hon-

den; zij begint al hier en daar af te barsten. Een

afgeharsten stukje verglaassel. — De kalk is overal

afgeborsten , weil.

AFBASTEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en :ijn : bastte af, heeft en is afgebast. Van

Bast en Af in den zin van ontdoening ( 30 , e
, fi ).

Hd. abbasten. In de volkstaal, van okker- en hazel-

noten gezegd.

I) Bedr. Hulpw. hebben. Eene noot ontdoen van

den bast, d. i. van den bolster; ontbolsteren.
||
We

moeten de noten af basten; anders zullen ze verstikken.

II) Onz. Hnlpw. zij». Zich van den bast ont-

doen, dien loslaten; zich uit den bolster laten doen.

|| Die hazelnoten zijn niet al te rijp; ze basten nog

slecht af.

AFBEDELEN, bedr. zw. ww., met hebben:

bedelde af, heeft afgebedeld. Uit Bedelen en Af,
beide in verschillende opvattingen. Hd. abbetteln.

1) Bedelen in den zin van ootmoedig smeeken , en

Af in dien van ontleening (30, h). Door bedelen,

door nederig en vernederend bidden , iets van iemand

verwerven ; ootmoedig afsmeeken. [| Iemand iets af-

bedelen. Eene gunst, een geschenk afbedelen. — Wat

zyn toch de meeste promotie-, hnwlyks- en lykgezan-

gen anders dan een deel afgebedelde loftuitingen?

v. effen, Speel. 6, 21. Onze eigen Overheden,...

van wien wij . . . geene oogluikende verdragiug behoe-

ven af te bedelen, v. hemert, Lekt. 0, 01. De laffe

vleijer met zijnen afgebedelden rang en weidsche titels

,

borger, Leerr. 2, 4. Van dien stuurschen Nabal af

te bedelen wat mij naar recht zou toekomen, — zie-

daar wat ik. . . van mij zelven niet zou kunnen ver-

krijgen', K. Zev. 4, 69.

'k Heb nooit gunst u afgebedeld

,

"k Heb ili- 1 zelfs veracht, gehaat.

V. winter , .Jmstclitr. 87.

Spitsbroedent I zult gt] nu met nederhangend hoofd,

Beschimpt, gesmud, geboeid, u schandlijk overgeven.'

Uw beulen danken voor een afgebedeld leven ?

HEI.HERS, Holt. S

Kn ik zou leven ? ik , een schaamle deerenis

Afbeedlen van een volk, dat mij een gruwel is?

TBN kate 5, 285.

— Siyn. Zie Afbidden, 2).

2) Bedelen in den zin van aalmoezen vragen , en Af
in dien van ten einde toe (30, k). Van eene zekere

rektheid, waar menschen wonen. Die al bede-

lende afloopen. || liet land, de buurt, eene straat al-

bedelen. Hij i- een welgesteld man geweest; nu bedelt

hij het gansche land af.

AFBEELD , znw. onz., mv. -beelden. Uit Beeld

en Af in den zin van nabootsing ( 30 , p ), naar het

voorbeeld vau afbeelden gevormd. Hd abbild. Thans

verouderd.

1) Eigenlijk. Beeld naar een persoon of voorwerp

nagebootst; zichtbare voorstelling van iets. Hetzelfde

wat thans afbeelding of afbeeldsel heet. Verg. Af-

IltEI.DEN , 1 ).

Een schilder , in de kunst ten hoogsten een» verheven

,

W'iert van ten Prins versocht te toonen naer hel leven

Een afbeelt van het werk door sijn vermaert pinceel,

Om in het Hof t« zijn een deftig tafereel.

CAT8 2, 542.
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Zo wert de kunst voldaan ,

En zal hun afbeelt, als hun liefde, noit vergaan.

WEI.LEKENS, Ged. 2, 179.

2) Figuurlijk. Beeld om iets aanschouwelijk uit te

drukken; zinnebeeldige voorstelling van iets. Thans

alleen beeld geheeten. Verg. Afbeelden , 2, b) en Af-

beeldsel, 2 , b).

Een Byetje dat in 't wilde vloog, enz....

Dit is een af-beeld van een man

,

Die sich niet wederhouwen kan.

CATS, i, 358.

Maer let op genen quant, die geestig weet te spelen,

Om door een open oor een ydel hert te stelen,

Een af-beelt van de praet , en lek en weet niet wat

,

Waer door een slechte duyf niet selden wordt gevat.

2, 453.

Vergeef 't my, schone Bruit , de blyde morgenzon.
Die haren gulden glans op lant en zee doet spreiden,

Was 't afbeelt van uw deugt, die ieders hart verwon.

WELLEKENS, Ged. 2, 202.

AFBEELDEN, bedr. zw. ww., met hebben:

beeldde af, heeft afgebeeld. Uit het verouderde Beel-

den ( zie ald. ), thans alleen nog m de uitdrukking

beeldende kunsten en in samenstellingen voorkomende ,

en Af in den zin van nabootsing (30 ,p). Hd. abbilden.

Bij plant, afbeelden en afbilden.
1) Eigenlijk, met een persoon als onderwerp. Een

persoon of een voorwerp in een beeld nabootsen , de

gedaante er van door middel van een beeld zichtbaar

voorstellen ; als 't ware het beeld van het voorwerp

afnemen en overdragen op de stof, die men bewerkt.

Bij uitbreiding : Het uiterlijk voorkomen van iemand

of iets door beeld , teekeniug , schilderij enz., of ook

wel door houding en gebaren , zichtbaar voorstel-

leu. Ook in ruimer-en zin toegepast op die gevallen,

waarin men niet zoozeer nabootst, als wel naar zijue

eigene voorstelling te werk gaat, d. i. in zichtbaren

vurm het beeld uitdrukt, dat men zich in den geest

gevormd heeft. || Een persoon, een dier, een land-

schap , een werktuig afbeelden. De Gerechtigheid wordt

afgebeeld als eene geblinddoekte vrouw met weegschaal

en zwaard. — De oudste gedaante der ankers, zoo

als men die op sommige. . . gedeukteekens nog afge-

beeld vindt, fokke, B. R. 4, 244. Een vlag...

waarop de keizerlijke arend was afgebeeld , v. lennep,
Gesch. 1, 111. Den gouden beker, waarop de onder-

neming was afgebeeld, 7, 174. Het beeldje, 't welk

men ... op de oortjesprinten ziet afgebeeld , K. Zev.

3, 133. De daarop
(
op die schilderstukken ) afgebeelde

personen, 4, 371.

Gelijk de blijde Huldgodessen. . .

Met ongesnoerde vlecht ons worden afgebeeld.

helmers , Ged. 1 , 58.

Ook Otto, met vijf zoons, is afgebeeld (op het schild).

TEN KATE 4, 395.

Hoe anders, ach! dan ze in heur prille jaren

Werd afgebeeld, vol blijde aanminnigheën!

4, 87.

— Zich iets afbeelden, zich een beeld van iets

voor den geest stellen , zich eene voorstelling van iets

maken. Alleen in dichterlijken stijl.

De schoone beeldt zich al zijn daan

Met gloénde kleuren af.

niLD. 1 , 5.

2) Figuurlijk.

a) Met een persoon als onderwerp. Eeu persoon of

eene zaak in geschrevene of gesprokene woorden zoo

duidelijk en levendig beschrijven , dat den lezer of

hoorder als 't ware een welgelijkend beeld voor oogen

staat. Voorheen zeer gewoon; thans weinig meer in

gebruik: men zegt veelal (af)schilderen, (af)malm,
(af)teekenen, beschrijven enz. || Ik ga u eens eenige

myner vriendinnen afbeelden , Leev. 6 , 52. Kon ik haar

afbeelden! 1, 138. Geene taal is kragtig genoeg om

die {gevoelens) af te beelden, 1, 118. God heeft de

waereld zo niet gevormd ... als nw leermeester die

afbeeldt, 3, 13. Onnoodig zal het zyn, u zyn...
karr.kter af te beelden, 3 , 318. Schryvers. . . die een

wreed vermaak vinden in hunne natuurgenooten be-

spottelyk of verachtlyk af te beelden, 5, Voorr.

xvil. De spyt, de verwarring,... waren niet af te

beelden, 7, 2C5. (Vergel. verder 1, 103, 178; 3,
Voorr. 16; 4, 12; 7, 66; 8, 284, enz.). Geene Van
Merken zou u kunnen afbeelden, hoe groot myner
Moeders en myne droefheid was, Burg. 16. Misschien

vindt men er (advocaten), zoo als die door u worden
afgebeeld, K. Zev. 2, 69. Dit afbeelden van karak-

ters,... het schilderen van toestanden en voorvallen,

uit de werkelijkheid gegrepen, 3, 175.

b) Met eene zaak als onderwerp. Bij den aanschou-

wer of hoorder het beeld , de aanschouwelijke voor-

stelling, opwekken van iemand of iets; zinnebeeldig

voorstellen of uitdrukken. Thans weinig meer in ge-

bruik dan in dichterlijken stijl. || Ik zag dikmaals

gemelden heer grimlachen, op eene wyze die my
fyn voorkwam , en een verstandig man scheen af te

beelden, v. effen, Speet. 1, 14. Gods beloften, de

gansche gewyde schriften door,... door zo veel ver-

schelde spreekwyzen, die alle dezelfde betekenis heb-

ben, afgebeeld, 5, 45. Dusdanige conversatie beeld

niet kwalyk af een dans, uitgevoert door drouke boe-

ren, 5, 138. Het geheel der plegtigheid (des Avond-
maals), de daartoe behoorende uiterlijke teekenen, de

zaken en herinneringen daardoor afgebeeld , v. p. palm
,

Leerr. 4, 25. De hartelijke omhelzing van man en

vrouw, die... eene verzoening scheen af te beelden,

v. koetsveld, Nov. 1, 259.

Hierjdoor word afgebeeld een al te spits verstand.

hoffehus 84.

Het Oude (Testament) beeld ons af met duystere manieren,
Hoe dat in 't Nieuwe God de saligheyd sou stieren.

145.

die spiegelzilvren vlakte , die by 't hemelharpgeluid
Afbeeldt slingerende kampen,... opgelost in eeuw'ge vree.

DA COSTA 3, 48.

'tkoopren bruiloftsfeest, waarvoor Gods gunst u spaarde

Voert weidaan u terug en kostelijker goed,
Dan goud of zilver geeft of afbeeldt voor 't gemoed,

3, 70.

Morgenstond
Eens Tweeden Dags, maar die de werkzaamheid verkondt
En afbeeldt van een nieuw

,
groot Scheppings-tijdperk.

TEN KATE, Schcpp. 29.

Syn. Afbeelden, (Af)malen, (Afschetsen, (Af)-
schilderen , ( Af)teekenen. — Het grondbegrip , gemeen

aan al deze uitdrukkingen in eigenlijken zin genomen ,

is het zichtbaar voorstellen der gedaante van eenig

voorwerp. De samenstellingen a/schetsen, afteekenen,

afschilderen en afmaten geven bepaaldelijk te kennen

,

dat het voortgebrachte beeld eene nabootsing is

van eenig model, van iets stoffelijks dat in de werke-

lijkheid bestaat; terwijl de niet samengestelde: schet-

sen, teekenen, schilderen en malen ,' ook worden toe-

gepast op beelden, die men zich slechts in den geest

vormt. Voor 't overige bestaat tusschen de samenge-

stelde woorden afschetsen, afteekenen enz., onderling

hetzelfde onderscheid als tusschen schetsen , leekenen

enz. Alle, zoowel de grondwoorden als de samenge-

stelde, onderstellen, dat de beelden worden aangebracht

op eene platte oppervlakte, en derhalve slechts dat

gedeelte van een voorwerp voorstellen, dat uit een

bepaald punt kan gezien worden. — Afbeelden, de

algemeenste uitdrukking, is ruimer van opvatting. Het

omvat niet alleen al het zichtbaar voorstellen , dat

door schetsen en afschetsen, teekenen en afteekenen

enz. wordt uitgedrukt, maar bovendien ook het plas-

tisch , tastbaar voorstellen in beeldwerk van steen

,
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metaal, hout enz., waardoor de volledige gedaante van

iets getoond wordt. — Schetsen en schilderen staan

het verst van elkander. Het eerste geeft een min vol-

ledig heeld, alleen aangeduid in de hoofdtrekken, door

middel van potlood, krijt of schrijfpen. Schilderen,

dat altijd met olieverf geschiedt , levert eene meer
volledige beeltenis met kleuren , met lichten en scha-

duwen. Teekenen heeft ruimer zin: liet kan ook voor

schetsen gezegd, en, in eene bepaalde opvatting, zelfs

op schilderen toegepast worden. Gewoonlijk echter

verstaat men er een nauwkeuriger afbeelden door

dan bij schetsen, t. w. in alle bijzouderheden en met
aanduiding van licht en schaduw. Men teetent met
de pe-i , met potlood , krijt of pastel , met oostindi-

schen inkt, sepia of waterverven. In het laatste geval

nadert het teetenen tot schilderen , hetwelk evenwel

altijd het aaumengen der verf met olie onderstelt.

Teekenen stelt meer de gedaanten , de omtrekken , op

den voorgrond, inzonderheid wanneer het op schilder-

werk wordt toegepast; zoo kan men b. v. van een

kunstenaar zeggen, dat hij een uitmuntend schilder

is , maar gebrekkig ieekent , wanneer hij de vormen
of gedaanten minder juist \vedergecft. — Malen en

afmaten zijn alleen in min of meer dichterlijken stijl

in gebruik ; zij onderstellen het afbeelden met kleuren

,

en omvatten dus het (af)schilderen en het (aj"beeke-

nen met waterverf.

Al de opgenoemde woorden zijn ook overdrachtelijk

in gebruik. Ook dan heeft afbeelden den ruimsten

zin. Terwijl de overige uitdrukkingen alleen gebezigd

worden voor beschrijven , voor het verwekken eener

voorstelling door middel van woorden, en dus altijd

een persoon als onderwerp vereischen, is afbeelden

ook toepasselijk op het zwijgend symbolisch voorstellen

door leveulooze dingen (verg. boven, 2, b). De on-

derlinge verschillen tusschen de overige woorden , in

eigenlijken zin gebezigd, blijven ook in de overdrach-

telijke toepassing bestaan. Het schetsen met woorden

vermeldt alleen de hoofdzaken
,
geeft slechts een op-

pervlakkig denkbeeld. Het teekenen beoogt eene meer
volledige en vooral juiste voorstelling, het werkt op

het verstand. Het schilderen of malen in woorden

spreekt tot de verbeelding, verwekt levendige voor-

stellingen , en is vooral het werk van den dichter.

Malen behoort ook in de overdrachtelijke opvatting

uitsluitend tot den dichterlijken stijl.

— Voor zooverre afbeelden meer bepaald synoniem

is met beschrijven , zie bij Beschrijven.
Afl, Afbeelding , afbeeldsel.

AFBEELDING, znw. vr., mv. -beddingen;

verkl. -beeldinkjc , mv. -jes. Van Afbeelden met het

achterv. -ing.

1) Abstract. De daad van afbeelden ; het af beelden ,

in de verschillende opvattingen die het ww. toelaat.

In dezen zin weinig in gebruik: men zegt veelal hel

afbeelden. || De photographie is een uitstekend hulp-

middel tot nauwkeurige afbeelding der groote hemel-

licbten.

2) Concreet. Het gewrocht van afbeelden; het uitge-

drukte beeld.

a) Eigenlijk. Beeld, zichtbare voorstelling van iets,

dat hetzij in de werkelijkheid , hetzij in de gedachten

bestaat. Verg. Afbeeldkn, 1). || Eene getrouwe,

juiste, nauwkeurige, uitvoerige, fraaie, keurige, wei-

gelijkende, onjuiste, gebrekkige afbeelding. Eene be-

schrijving van werktuigen , met afbeeldingen opge-

helderd. — De afbeeldingen, die gy gemaeckt hebt

om die te aenbidden, Hand. 7, 43. Afbeeldingen van

beroemde mannen mogen aan den wand . . prijken

,

v. d. palm, Red. 4, 48. Al die Vrouwen van
Eylar, wier afbeeldingen in de groote zaal. . . hangen,
K. Zev. 2, 128. J)e afbeeldingen, welke deteckenaars

uit onze dagen er van (van het kasteel) in 't licht

gegeven hebben , 1 , 278. Afbeeldingen of prenten

,

strijdig met de goede zeden, W. v. Strafr. a. 287.

b) Figuurlijk. Thans weinig meer in gebruik.

a) Duidelijke en levendige beschrijving van iets.

Verg. Afbeelden, 2, a). || Eene juiste afbeelding

van een karakter, van een toestand, enz.

ft) Zinnebeeldige voorstelling van iets. Verg. Af-
beelden, 2, *). || D' eerste Tabernakel,... welcke

was een afbeeldinge voor dien tegenwoordigen tijt,

Hebr. 9 , 8 vlg. Hoe zal de zinlijke mensch . . . zijn

aandacht gevestigd houden op den onzienlijken God,
zonder eenig beeld of afbeelding? Wildsch. 6, 136.— Syn. Afbeelding , Afbeeldsel. — Voorheen was
het laatste meer in gebruik dan het eerste , doch maakte
men tusschen de beide woorden , wat de beteekenis

betreft, weinig of geen onderscheid. Thans echter is

de eerste uitdrukking de meest gewone geworden, en

bestaat tusschen beide hetzelfde verschil, dat het heden

-

daagsch taalgebruik in 't algemeen tusschen de woor-
den op -ing en -sel heeft aangenomen. Afbeelding is

algemeener en edeler dan afbeeldsel. Het laatste is

altijd, of wordt althans ondersteld te zijn, eene na-

bootsing of voorstelling van iets dat werkelijk bestaat

;

het eerste kan iets louter ideaals wezen , de uitdruk-

king van een beeld, in de gedachten bestaande. Zoo
worden b. v. teekeningen en modellen van voorwerpen

,

die nog vervaardigd moeten worden , wel afbeeldin-

gen, maar niet afbeeldsels genoemd. Afbeeldsel wordt
bij voorkeur voor het beeld van een persoon, voor

een portret
,
gebezigd. Ook afbeelding geldt in dien

zin , maar als edeler uitdrukking. Een leelijk , mislukt

,

niet gelijkend portret zal men liever een afbeeldsel

noemen ; of wanneer men zijn eigen portret aan iemand

toezendt , hoe uitstekend het ook gelukt moge zijn

,

zal men uit bescheidenheid liefst schrijven : „ik zend

u mijn afbeeldsel" . Afbeelding zou in dat geval te

plechtig, te voornaam klinken.

— Over het onderscheid van de beide woorden en

andere Bynonieme uitdrukkingen, als beeld, beeltenis

enz., zie bij Beeld.
AFBEELDSEL, znw. onz., mv. -beeldsels

en -beeldselen ; verkl. -beeldseltje , mv. -tjes. Van
Afbeelden met het achterv. -sel in den zin van ge-

wrocht.

1 ) Eigenlijk. Beeld , zichtbare voorstelling van iets

,

dat in de werkelijkheid bestaat. Verg. Afbeelden, 1)

en Afbeelding , 2 , a ). Inzonderheid gezegd van de af-

beelding van een persoon, en dus zooveel als portret.

|| Wy zullen haar dierbaar afbeeldzel als een heiligdom

op onze slaapkamer plaatzen , Leev. 3 , 310. Myn af-

beeldzel 'in miniatuur zend ik u, 7, 187. Den Onder-
koning, die hem namens zijn Monarch met diens af-

beeldsel beschonk, rijk met diamanten omzet, v. len-
nep, Gesch. 8, 100.

— Bij uitbreiding en overdracht ook gezegd van

personen of zaken -

, die sprekend op andere gelijken

,

alsof zij daarnaar gevormd waren ; of wel van dat-

gene, waarin zich het beeld van iemand of iets met
sprekende trekken afspiegelt. || Het kind... een lee-

vendig afbeeldsel van de gezondheid zelv', v. effen,
Speet. 8, 21S. Zy is het volmaakt afbeeldzel haarer

Moeder, Leev. 2, 350; 5, 33. Uwe brieven, die

ray het eigenaartig afbeeldzel geeven van uw be-

minlyk hart, 5, 42. Iedere brief, in dit paquet be-

vat, is een getrouw afbeeldzel van des schryvers

hart en oordeel, Blank. 1, xxm.
2) Figuurlijk. Thans weinig meer in gebruik.

a) Duidelijke en levendige beschrijving van iets.

Verg. Afbeelden, 2, a) en Afbeelding, 2, b,a).

|| Als ik haar moest beschryven, dan zoude ik zeg-

gen: „Mejuffrouw H. is... enz." Wat zegt gy...
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van dit afbeeldzel: Leev. 1, 81. Ik maak geene satire

op de fraaije waereld : myne afbeeldzels zyn. . . alleen

getrouw, 4, 297. U eeue beschryving te geeven van
die familie, — ii het afbeeldzel te geeven van kolo-

nel S.! 6, 164. Welk een lelyk afbeeldzel geeft gy
my daar van onze... dames! 7, 66.

b) Zinnebeeldige voorstelling van iets. Verg. Af-
beelden, 2, b) en Afbeelding, 2, b, ,ï). || In
een diergelyk dansser kan men zouder moeite vinden

't afbeeldzel van een reedelyk man , die enz., v. effen ,

Speet. 5, 138.

Syii. Zie Afbeeldinc; , 2).

AFBEENEN, bedr. z\v. »•«., met hebben:
beende af, heeft afgebeend. Hit Beenen, loopen
(waarover zie bij Aanbeenen), en Af in den zin van
ten einde toe (30, k). Met het begrip van afstand

tot object. Dien afstand snel voortstappende ten einde

toe doorloopen, afleggen , afstappen. Gemeenzame uit-

drukking, van aanbeenen (als bedr. ww.) in zooverre
verschillende , dat dit laatste alleen op het snel voort-

stappen ziet , ter» ijl afbeenen tevens het afleggen van
den weg voorstelt als eeue taak, die meu ten einde

toe te verrichten heeft, of als een werk dat men vol-

brengt.
|| In hoeveel tijd kan ik dat afbeenen? Ik heb

menig voetreisje niet hem gedaan; wc hebben samen
wat afgebeeud

!

Syn. Afbeenen, Ajtoojien, Afstappen. — Verg.
j

de Syn. bij Aanstapfen, onz. 3).

AFBËIDEN, bedr. zw. ww., met hebben:
\

beidde af, heeft afgebeld. Uit Beiden , wachten , en
|

Af in den zin van ten einde toe (30 , k). Verg. zw.
afbida. Verouderde uitdrukking', in vorming en be-

teekenis gelijkstaande met het bcdendaagsche afwac/i- '

ten, op iets wachten tot het einde toe, d. i. totdat

het komt. || Afbeidende 't geen hen naaken moght,
met de gedaante der doodt en argher voor ooghen,
hooft, X II. 473. Verliezende dan de lust vau meer
diergelyke tornen af te beyden, 506. Dat... eenighe
hulp uit, Vraukryk afscheidt diende, 968.

AFBEITËLEN, bedr, zw. ww., met hebben:
beitelde af, heeft afgebeiteld. Uit Beitelen en Af
in verschillende opvattingen.

1 ) Af in den zin vau scheiding ( 30 , 6',). Iets door
beitelen , door middel van een beitel , van een voorwerp,
waarvan het een deel uitmaakt, scheiden, afhouwen,
afsteken. || De scherpe kanten van eenen steen af bei-

telen. — Eenen hoek van iets af beitelen, weil.

2) Af 'm den zin van voltooiing (30, l). Een werk,
dat met den beitel vervaardigd wordt , afmaken , vol-

tooien. || Een marmeren beeld, eene steenen vaas af-

beiteleu. Is dat beeld nog niet afgebeiteld?

AFBELLEN, bedr. zw. ww., met hebben:
belde af, heeft afgebeld. Uit Bellen en Af in den

zin van naar beneden (31, a). Van personen, die

zich op eene bovenverdieping bevinden. Ze doen af-

komen door te bellen; door met eene bel of schel

te luiden ben naar beueden roepen; hetzelfde als Af-
schellen.

|| Er is hier boven ook al geen rust; ieder

oogenblik wordt men afgebeld , om in de keuken te

komen.

Syn. Afbellen, A/schellen. Zie bij Bellen.
AFBËRNEN. Zie Afbranden.
AFBERSTEN. Zie Afbarsten.
AFBESTELLEN , bedr. zw. ww., met hebben

:

bestelde af, heeft afbesteld. Uit Bestellen en Af 'm

den zin van tenieldoening (30, j). Hd. abbestellen.

Van iets dat besteld is, waarvan de levering aan

iemand is opgedragen. De bestelling te niet doen , her-

roepen ; het bestelde afzeggen ; dengene , wien de le-

vering is opgedragen , doen weten , dat men het niet

meer verlangt. Wordt die persoon genoemd, dan staat

hij soms in den 3aen nv.; meestal echter wordt hij

door het voorz. bij aangewezen. || Den bakker (of bij

den bakker) het brood afbestellen. Bij dit slechte

weer kan van ons toertje niets komen; zal ik het rij-

tuig maar afbestellen? De gasten komen niet; ge moest

de pasteitjes maar afbestellen.

Afl. Afbestelling.

AFBETALEN, bedr. zw. ww., met hebben:

betaalde af, heeft afbetaald. Uit Beialen en Af in

verschillende opvattingen. Hd. abbezahlen.

I) Met eene zaak als voorwerp.

1) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Van
eeue schuld. Die geheel en al betalen , tot het laatste

toe voldoen , zoodat er niets meer te betalen overblijft

;

meestal met het bijdenkbeeld , dat men vroeger reeds

seja gedeelte betaald heeft.
|| Hij heeft al zijne schul-

den afbetaald. Zijt gij hem nog iets schuldig? of hebt

ge afbetaald? — Ik moest ook alle daag voor my en

het paerd afbetaalen, Leev. 5, 297. Het plau is nu,

om, als 'alles zal afbetaald zyn, de hofplaats te verlaa-

ten , 6 , 352. Toen hij . . . bijna geheel Overijssel in pand

kreeg , ... tot dat de geheele schuld zoude afbetaald zijn

,

v. lennep, Gesch. 2, 49. Omdat hij... nog andere

pretensies op zijn vader heeft afbetaald , K. Zev.

4, 119.

Als ick tnijn schulden afbetael,

Verbeter ick mijn kapitael.

HUYGBNS I ,
"IR.

— Ook iu overdrachtelijke toepassing , van eene

zedelijke schuld , het gevolg van verzuim of verkeerde

handelingen. Die geheel en al voldoen, ze volkomen

boeten. || Dat alle ongehoorzaamheid tegen de Natuur

vroeg of laat afbetaald wordt, Blank. 3, 222.

Het heeft met bloed , en dood , en wonden

,

Voor u geboet en afbetaald.

BILD. 5 , 378.

2) Af in den zin vau vermindering (30, b). Van

een gedeelte eener schuld. Het betalen , voldoen', en

daardoor het bedrag der schuld verminderen. || Hij

is ƒ 100 schuldig; als hij wekelijks f 2 afbetaalt, is

alles in een jaar voldaan. Hoeveel is er op die reke-

niug al afbetaald?

II) Met een persoon als voorwerp.

1) Af 'm den zin vau ten einde toe (30 , k). Iemand

geheel voldoen door hem het volle bedrag van het

hem nog verschuldigde te betalen. || Is de slager al af-

betaald? — Den volgenden morgen werd de hospita. .

.

afbetaald, K. Zev. 5, 92.

2) Af in den zin van vrijmaking (30, d), waar-

mede echter het bijdenkbeeld van ten einde toe (30 , k)

gepaard gaat : verg. de vorige bet. Van personen

,

die men in dienst heeft, inzonderheid van krijgs- en

scheepsvolk. Ze met geheele betaling van het verschul-

digde uit den dienst ontslaan ; ze afbetalen (in de bet.

II, 1) en afdanken. || Het scheepsvolk afbetalen. Het

schip is opgelegd , en de bemanning afbetaald. — Zijn

volk . . . weigerde verder te trekken , en eischte op

Duitschen bodem teruggevoerd en aldaar afbetaald te

worden, v. lennep, Gesch. 4, 70.

Afl. Afbetaling.

AFBETTEN, bedr. zw. ww., met hebben-.

bette af, heeft afgebet. Uit Betten en Af in ver-

schillend gewijzigde opvattingen.

1) Eigenlijk. J/inden zin van wegneming( 30, e, «)•

Van vocht. Het door betten, door 't zachtjes opdruk-

ken van een doek , een kompres , eene spons enz.,

voorzichtig van eene oppervlakte wegnemen ; meestal

van bloed of etter gezegd, die van eene wond worden

weggenomen , doch ook van andere vochten , die men
wegneemt van iets, dat door ruwe behandeling schade

zou lijden. || Het bloed, den etter van eene wond

afbetten. De heelmeester bette het bloed voorzichtig
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af, en onderzocht de wond. Er is een druppel op de

teekening gevallen; bet dien voorzichtig af.

2) Bij uitbreiding, door verwisseling van ob-

ject , waardoor het begrip van wegneming , door Af
uitgedrukt, in dat vau reiniging overgaat ( 30 , e, ft).

Van het voorwerp, waarop zich het vocht bevindt.

Het reinigen door af betting (in de bet. 1), door het

te betten en zoodoende het vocht weg te nemen. || Ge
moet de wond zorgvuldig afbetten.

AM. Afbetling.

AFBÉTJKËN, bedr. zw. ww., met hebben-,

beukte af, heeft afgebeukt. Uit Beuken en Af in

den zin van ten einde toe ( 30 , k ). Iemand zoo lang

beuken of geweldig slaan, totdat of het slachtoffer

geen weerstand meer bieden kan , of de handdadige

voldaan is. Zeer gemeenzame uitdrukking. Verg. af-

ranselen, afrossen enz. || Hij beukte hem duchtig

af , en liet hem bewusteloos liggen. Zeg , wreedaard

,

is die ongelukkige nog niet genoeg afgebeukt ?

— Ook, in dichterlijken stijl, in toepassing op le-

venlooze voorwerpen , die dan als personen worden

aangemerkt ; voor Geweldig slaan of teisteren , en daar-

door onbruikbaar maken.

Om de afgebeulde kiel ten haven iu te voeren.

BILD. 2, 378.

AFBEULEN , bedr. en wederk. zw. ww., met

hebben-, beulde af, heeft afgebeuld; als wederk. ww.

beulde zich af, heeft zich afgebeuld en is afgebeuld.

Uit Beulen eu Af in den zin van uitputting (30, »).

Gemeenzame uitdrukking.

I ) Bedr. — Eigenlijk : Iemand meedoogenloos als

een beul afpijnigen ; doch altijd figuurlijk opgevat voor

Een mensch of dier— en bij uitbreiding ook krachten

of vermogens , die een levend wezen vertegenwoordi-

gen — door het vorderen van zwaren of langcurigen

arbeid of overgroote inspanning tot uitputting toe af-

matten. || Iemand afbeulen. Een paard afbeulen. Zijne

hersens, zijn verstand afbeulen, 't Is schande, zoo als

hij zijne knechts afbeult. Hoe kunt ge uw eigen

paarden zoo afbeulen? — Dat ongenadig blokken,

waardoor zo veele geestige kinderen afgebeuld , en voor

al hun leven tot domooren gemaakt worden , Zeer.

4 , 300. Uw gekneusd ligchaam , afgebeuld door diepe

,

nutlooze overpeinzingen, Wildsch. 5, 60. Myn ver-

stand is ook zo niet afgebeult, dat ik niet meer in

staat ben, dan om een mal boekje of nieuwspapiertje

te leezen, Blank. 1, 166. Dat alles (die geestdoo-

dende arbeid) beult mij af, verstompt mij, en:.,

K. Zev. 1 , 171. Als de afgebeulde natuur zich ein-

delijk weerbarstig toont en weigerachtig is aan 't Mi-

mogelijke te voldoen , 3 , 281.

Hem ooit beult het dagwerk af.

v. LEysEP, O. en N. Ged. 138.

Zoo'n hondenleven beult mij af.

TEN KATE 3, '232.

II) Wederk. — Zich afbeulen, zich door te

veel arbeid, te groote of te langdurige inspanning,

geheel afmatten, uitputten.
||

Hij beult zich af voor

zijn examen. Ge beult u vergeefs af; ge zult uw doel

toch niet bereiken. — Is zij zelve nog niet hersteld?

Maar dan is 't immers dolligheid in haar, zich op

zoo'n wijze bij een zieke af te beulen , K. Zev. 5 , 132.

M' n beult zich af, van vroeg tot 's avonds laat.

TE> KATB 3 , 246.

AFBETJREN , bedr. zw. ww., met hebben -.

beurde af, heeeft afgebeurd. Uit Beuren en Af in

den zin van verwijdering (30, a). Van een zwaar

voorwerp, dat zich boven op iets anders bevindt. Het

oplichten en van die plaats wegnemen ; afnemen , af-

lichten, aftillen. || Iemand van een paard, van een

wagen afbeuren. Een beeld van het voetstuk af benren.

Syn. Zie Afnemen, bedr.).

xviidr u. Voorheen , toen beuren (zie ald.) nog
gold in de algemeene beteekenis van dragen , voortbe-

wegen, zonder bet bijdenkbeeld, dat de beweging «aar
boven gericht is (door welk bijbegrip beuren thans

oplichten, optillen beteekent), werd afbeuren gebezigd

voor Verwijderen , van zich af zetten , bepaaldelijk

,

met een persoon als object, voor hetgeen thans af-
schepen heet.

Ick heb den man ontseyt gemeenschap in het bed,
Ick^ heb hem af-gebeurt en nytet huys .

CAT3, Trou-ringh ruitg. in 4to, 1637,,

bl. 564. De folio-uitg. van 1726 (2 , 163;
heeft verkeerdelijk af-gekturt.

AFBEZIGEN, bedr. zw. ww., met hebben-,

bezigde af, heeft afgebezigd. Uit Bezigen en Af in

den zin van verslijting (30, m). Iets door veelvuldig

gebruik verslijten. Thans verouderd en door afgebrui-

ken vervangen , daar bezigen niet meer voor gebruiken

in t algemeen , maar in beperkter opvatting alleen

voor aanwenden tot een bepaald doel genomen wordt.

Zie de Syn. bij Gebruken. || Het gewone wenscheu
van veel heil eu zegen in het nieuwe jaar. . is te

afgebezigd , dan dat ik mij daarmede ophouden . .

.

zou, FOK.E.E, Ven. ir. j, 16i. — (Verg. ook 1, SS

en 99).

AFBIDDEN, bedr. st. ww. der 3d« kl., met

hebben : bad af, baden af, heeft afgebeden. Uit

Bidden eu Af in verschillende opvattingen. Hd. ab-

bitten.

1 ) Af in den zin van figuurlijke verwijdering ( 30 , a ).

Iets (t. w. iets kwaads, of dat als zoodanig beschouwd

wordt) door bidden afwenden, of althans trachten af

te wenden (t. w. van zich zelven, ofwel van iemand

anders, in welk laatste geval echter die persoon door

het voorz. van moet worden aangewezen). || Een

ongelnk, eene ramp afbidden, bidden dat zij mogen

wegblijven. — De kussingen des haters zijn af te bid-

den, Spreuk. 27, 6. Zulk een fyn gevoel, dat byna

aan de zwakheid eener tedre vrouw grenst, is af te

bidden, Leev. 6, 345. Ik... bad die onderscheidingen

af, in een nederig lot te vreden, bild., Briec. 1 , 268.

Daar vooral is te groote bezorgdheid, te zichtbare

inspanning,... noodlottig en af te bidden, beets,
Versch. 2, 13. Om den toorn des hemels van den

venvorpeling af te bidden, K. Zev. 5, 87.

Bid, bid myn gramschap af' kniel! of 't zal o berouwen'
LA>-GEï»OIJK 4, 23.

lier goden gramschap werd' misschien nog afgebeden.

4. 60.

Ons aller hart erkent zich schuldig.

En 't bidt Uw roede niet, maar 't bidt Uw gramschap af

BILD. S , 454.

De bange wich'laar hoort

Der spoken schriklijk woord,...
En bidt het wraakzwaard af.

borger , Dicht. Nat. 33.

— Dezelfde beteekenis geldt ook bij hooit, waar

hij elliptisch, en daardoor minder duidelijk, zegt een

bedrog afbidden, voor de straf wegens het bedrog

afbidden. || De gevange pooghde zich t'ontsehnldi-

ghen. . .; afbiddende niettemin zoo een bedrogh, ge-

oorloft teeghens vyandt, 3". H. 451.

2) Af in den zin vau ontleening (30, h). Iets

(t. w. iets goeds) door biddeu vau iemand verwerven.

Verschillend van iets of om iets bidden, dat alleen

de poging om te verkrijgen uitdrukt , terwijl af aan-

duidt, dat datgene, waarom men bidt, van den per-

soon, wien men bidt, u/komt of uitgaat, d. i. van

hem verkregen wordt, zoodat afbidden het werkelijk

verwerven te kennen geeft. Daar afbidden derhalve de

vervulling der bede onderstelt , wordt het meest in de
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verleden tijden gebezigd ; vooral is het verl. deelvv. in

gebruik. || Iemand {of van iemand) iets afbidden.

Beschouw een moeder, die, door kindermin verrukt,

Het afgebeden wicht voor 't eerst aan 't harte drukt.

HELMBRS, Holl. N. 7.

Thans is zij daar, van 't lot zoo vurig afgebeden!

KIKKER 3, 110.

Gij , waaruit de morgen aanbrak
van den afgebeden dag.

TOLLENS 6 , 156.

't Was middernacht. De slaap, door 't menschdom afgebeden,

Goot zijn verkwikkend vocht op d'afgetobde leden.

DA COSTA 1 , 10.

beheersch ze, door een macht.
Die ge afbidt uit de volheid van Gods krachten!

TEN KATE 3, 356.

*k Zal dan aan 't kroost, zoo vurig afgebeden,

Al wat mij rest, mijn jongste zorg, besteden.

5, 6.

— Aaiiin. Men vindt afbidden, voor het enkele

bidden , ook gebezigd waar sprake is van eene nog

niet of in 't geheel niet vervulde bede. Thans echter,

uu men de beteekenissen der woorden fljner onder-

scheidt dan voorheen , is dat gebruik niet aan te be-

velen. || Dat dusdanig gebed... de verkrygxnge der

afgebeede gunsten. . . na zig moet sleepen, v. effen,

Speet. 5 , 44.

Een ander deel , door weinigen gekoren
,

Bad ik den hemel af;
Het heuchlijk lot, — helaas.' niet mij beschoren —

Dat u zijn liefde gaf.

TOLLENS_ 6, 139.

— Syn. Afbidden, Af'bedelen , Afsmeeken. — Alle

drie geven te kennen , dat men door dringend verzoe-

ken van iemand eene gunst verwerft. Zij verschillen

onderling als bidden
t
bedelen en smeeken. Afbedelen

ziet op het vernederende , dat er voor den verzoeker

gelegen is hetzij in de wijze waarop hij te werk gaat,

hetzij in hetgeen hij vraagt. In afbidden en afsmee-
ken ligt niets onteerends; het laatste onderstelt iets

hartstochtelijks en stelt het dringende van het verzoek

nog meer op den voorgrond dan het eerste.

3) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Van
een zeker getal gebeden , dat men te bidden heeft.

Het ten einde bidden. || Zijn rozenkrans afbidden.

Hebt gij uwen rozenkrans al afgebeden?

Afl. Afbidding (in de bet. 1) en 2), meest inl).

AFBIGGELEN, onz. zw. ww., met zijn:

biggelde af, is a/gebiggeld. Uit Biggelen en Af in

den zin van naar beneden, waarmede echter het bij-

denkbeeld van scheid'mg gepaard gaat (31, a). Van
tranen en zweet. In dikke droppels nedervloeien (uit

de oogen, van de, wangen, enz.). || Hillegonda be-

antwoordde dit vaarwel met tranen, die bij stroomen

uit hare oogen langs de kaken af biggelden, loosj.es,

Buism. 4, 377. Groote zweetdroppels biggelden tap-

pelings langs mijn wangeu af, v. lennep, Rom. 3, 9.

Wat deert u, dat gy zuchten slaakt,

En dat een zilte vloed afbiggelt langs uw wangen.'

v. D. wilp , Ged. 259.

De tranen bigglen af van uw ontstoken wangen.
bild. 1, 364.

En weldra biggelt op uw graf

De droeve traan der vriendschap af,

TEN KATE 2, 208.

AFBIJTEN, bedr. st. ww. der W kl., met
nebben: beet af, beten af, heeft afgebeten. Uit Bijten

en Af, beide in verschillende opvattingen. Hd. ab-

beiszen.

I) Bijten in den eigenlijken ziu van met de tanden

snijden.

1) Af 'm den zin van scheiding (30, c).

a) Eigenlijk. Iets door bijten van iets anders schei-

den; met de tanden afsnijden en wegnemen. || Eeu stuk

van iets afbijten. Het puntje van een sigaar afbijten.

Het ondier beet hem de hand af. — Te hove kust

men de handen , die men wel wenschte af te bijten

,

de brune, Bank. 1, 39. Zij zullen er geen been in

zien , . . . hem des noods ten pan naar 't hoofd te

smijten of den neus af te bijten , K. Zeo. 5 , 22.

De kuiten zei ik hem afbyten niet inyn tanden.

LANGENDIJK 2, 194.

— Zegsw. Zich van spijt de nagels af'bijten , zij uk

spijt door blijkbare teekenen aan den dag leggen, ze

niet kunnen verkroppen.
— Zijn eigen neus afbijten , als voorbeeld van iets

dat volstrekt onmogelijk is , in gezegden als : Dat is

zoo onmogelijk als zijn eigen neus af te bijten, en

Niets is onmogelijk dan zijn eigen neus af te bijten :

het laatste meest in antwoord aan dengene, die moe-

deloos klaagt dat het hem onmogelijk is dit of dat

te doen.

— Het spits afbijten { voorheen ook de spits

,

welken vorm men bij sommige hedendaagsche schrij-

vers nog wel aantreft), zich aan het eerste en hache-

lijkste gevaar — of aan de eerste en grootste onaan-

genaamheden — eener onderneming blootstellen, en

daardoor de zaak voor anderen veiliger of gemakkelijker

maken. Eigenlijk van strijdenden gezegd, die, wanneer

hun de vijand het spits bood, d. i. de punt der ge-

velde speren voorhield, er moedig op inliepen, den

eersten stoot opvingen, verwarring in de gelederen

brachten , en zoodoende de werking der speren braken
,

die voor hunne volgers minder schadelijk maakten , er

als 't ware de scherpe punt afbeten. Verg. bij Spits

(onz.). — Iemand het spits laten afbijten , het eerste

en grootste gevaar op hem laten aankomen. |]
Waant

ghy, dat hun dit een doove prikkel is, om deeze spits

af te byten? hooft, N. H. 174. Weinig Nederlanders

{waren gesneuveld), hoewel ze 't meeste spits hadden

afgebeeten, brandt, Be Ruiter 196.

De hopüên zyn getroost zich van hunn' eed te kwyten,
£n op den muur het spits kloekhartig af te byten.

v. winter en v. merken, Tooneelp. 1, 57.

De Dordtsche burgery, onhandig, wuft en laf,

Bijt, zoo 't tot treffen komt, voorzeker 't spits niet af.

BILD. 4, 34.

Nu staan ze in 't eerst gelid geschaard

,

En wat de spits heeft afgebeten,
Wat de eerste ontmoeting wierp ter aard,

Is met een enkle nacht vergeten.

BEETS , N. Ged. 72.

b) Met verwisseling van object. Iets van een dei-

uiterste gedeelten ontdoen, door dit er af te bijten.

|| Een afgebeten sigaar, waarvan het puntje afgebe-

ten is. Ge moet de sigaar niet afbijten, maar af-

knippen.

— In het krijgswezen. Eene patroon afbijten, aau

het ée'ne einde een gedeelte van het papier wegbijten
,

eu zoodoende de patroon openen.
— Figuurl, zegsw. Zijne woorden afbijten of —

kort afbijten, ze niet of nauwelijks geheel uitspreken

,

ze afbreken, er als 't ware het laatste gedeelte van af-

bijten ; hetzij uit gewoonte , als een gebrek in het

spreken, hetzij uit spijt, verstoordheid of trots. || Hij

bijt zijne woorden zoo af, dat men hem nauwelijks

verstaan kan. Hij werd boos, en ik kreeg slechts eenige

afgebeten woorden tot bescheid. — Om de weeder-

leeveriug der sleutelen te verzoeken aan den Hartogh

,

die, met afgebeeten antwoordt, zeide, te zullen doen

't geen hy verstond tot 's Koninx dienst te strekken,

hooft, N. H. 162.

— In de boekdrukkerij. Afbijten, van het papier,

waarmede het frisket omplakt is , wanneer dit niet ge-

noeg is uitgesneden. Ue letters in den drukvorm ge-
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deelulijk bedekken , zyodut zij niet of niet geheel af-

drukken , maar door 't papier weggenomen , of als

't ware afgebeten worden. || Dat bijt af, dat drukt

niet geheel af. Af.•' • n woorden, — regels, die niet

of niet geheel afgedrukt zijn.

J Af in den zin van verwijdering ( 30 , o ). Iemand

,

t. w. een iuensch of dier, door te bijten van zich

verwijderen, van zich afhouden, verdrijven, wegjagen.

|| De poedel heeft al de andere honden afgebeten. —
Babokken van knegts, die, als doggen, zelfs fatsoen-

lyke luiden van de deuren afbyten, v. effe.n , Speet.

6, 53.

— Aaiini. Met deze uitdrukking is niet te verwarren

de zegsw. van zich af bijten, eigenlijk van dieren,

om zich heen bijten, bijten wat in de nabijheid komt ,

overdrachtelijk, van menschen, bits bejegenen die hun
te na komen. In deze zegsw. behoort af bij van zich,

en is dus niet met bijten samengesteld. Zie verder bij

Bijtdi.
II) Bijten in den overdracbtelijken zin van invreten

,

van scherpe stoffen gezegd; en Af in den zin van

icegneming , ook als reiniging opgevat ( 30 , e, « en pi ).

1) Eigenlijk (30, e, o). Van de roestlaag of

de geoxydcerde korst, op metalen voorwerpen ontstaan

door het gloeien. Die door scheikundige middelen op-

lussen en wegnemen, om aan het metaal cene blanke

oppervlakte en zuivere kleur te geren. || Het afbijten

van het hamerslag, mïfek, Technol. 1, 214.

:i object, waardoor het begrip

van wegneming , door -tl 'uitgedrukt, in dat van reiniging

overgaat (30, e, (t). Van metalen voorwerpen. Ze rei-

nigen, blank en zuiver maken, door het afbijten of

scheikundig wegnemen der roest- of oiydekorst, waar-

mede ze bedekt zijn. Ouk Schoonbijten of wel enkel Bij-

ten genoemd. || Het afbijten van ijzerwaren , kuyper,
Technol. 1 , 416. Gegoten voorwerpen uit messing en

tombak... moeten door afbijten bevrijd worden van

de bruinachtig, roodachtig of bont aangeloopcn huid,

waarmee ze uit den gietvorm komen, ald. De gegoten

uf uit blik bewerkte voorwerpen worden allereerst in I

verdund zwavelzuur . . afgebeten, 1, UT.
Afï. Jfbijting.

AFBÏKK.ÈN, bedr. zw. «., met hebben:

bikte af, heeft aj'gebikt. Dit Bikken en Jf in ver-

schillend gewijzigde opvattingen.

1) Jf ia den zin van wegneming (30, e, a ). Iels

duor bikken van iets anders afzonderen , er van weg-

nemen. Meest van kalk en steen. || De kalk van den

muur afbikken. Een stuk van een steen afbikken. Gij

moet de oude kalk eerst laten afbikken en dan den

muur opnieuw doen bepleisteren.

2) Met verwi-seling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt, in dat van

untdoening overgaat (30, e, ft). Iets door bikken van

iets anders ontdoen. || Kenen muur afbikken, van de
kalk ontdoen door die er af te bikken. Als die oude

•teenen afgebikt zijn (van de oude kalk ontdaan),

kunnen zij voor een binnenmuur dienen.

AM. Jfbikking.
AFBIÏiJOENEN, bedr. zw. ww., met hebben:

biljoende af, heej't ajgebiljoend. Uit Biljoenen (zie ald.)

en Jf in den zin van ontdoening (30, e, /-/). In de

bouwkunde. Van een stuk hout, als een balk, rib,

paal enz. Het in de lengte van de scherpe hoeken of

kanten ontdoen, door die schuins of rond af te schaven.

|| Brugleuningcn worden doorgaans afgebiljoend.

*>n. Jfbiljoenen , Jfknotten. — Jfknotten is,

als bouwkundige term, synon. met afbiljoenen. Beide

beteekenen het wegnemen van scherpe kanten ; doch

met dit onderscheid , dat bet afbiljoenen in de lengte

,

met den draad van het hout , het afknotten daarente-

gen in de dwarste, tegen den draad, geschiedt.

AFBINDEN, bedr. st ww. der !•«• ld., met
hebben: bond af, heej't afgebonden. Uit Binden en

Jf in verschillend gewijzigde opvattingen. Hd. ai-
binden.

1) Jf iu den zin van scheiding (30, c).

a) Iets, dat aan of op iets anders gebonden is,

daarvan scheiden of afnemen , door den band los te

maken. || Een valies, een mantelzak afbinden, losma-

ken en van 7 paard nemen. Bind den mantelzak af

en breng hem binnen. Een schoeisel afbinden, een

schoeisel, dat met banden vastgestrikt is , losmaken en

van den voet afnemen.

(Hj bindt nu 't schoeisel af, en legt zijn helm ter ly.

BILD. 3 , 80.

— Inzonderheid wordt afbinden, met weglating van
het object , gebezigd voor de schaatsen afbinden , zich

de schaatsen van de voeten binden. || De opgewonden
schaatsen rijder bindt zelden af, zelfs al ziet hij gevaar

,

V. KOETSVELD, Jfo». 1, 57.

b ) Iets van iets anders scheiden of afzonderen , door

er een band om te leggen en dien stijf toe te halen.

Inzonderheid in de heelkunde, als benaming der kunst-

bewerking , waarbij men aan uitwassen
,
gezwellen enz.,

of ook wel aan geheele ledematen, door het oinleggeu

en aanhalen van een draad, den toevoer van voedende

vochten uit het bloed afsluit, en ze aldus doet ver-

en afvallen || Kene wrat, een gezwel afbinden.

Aambeien afbinden. De navelstreng afbinden.

— Bij uitbreiding. Een veulen , een kalfenz. afbin-
den, het door afbinding der navelstreng van de moeder
losmaken.
— Met ver in object. Een dier afbinden ,

het ontmannen door afbinding van den balzak. Ook
Gorren genoemd. || De lammeren worden veelal ge-

sneden, maar sommigen geven aan het afbinden de

voorkeur.

— Aa n m. Al te stout is de toepassing, door da
COSTA (3, 142) van af' inden als term in de heelkunde

gemaakt , wanneer hij het gebruikt met het leven als

object, en het iu 't algemeen neemt voor doen ver-

sterven, dooden (door drukking). , Bijgeloovigheden
,"

zegt hij , als in het oude Israël

,

Bedekken 't licht der zon met zwarte sprinkhaanzwertnen

,

Of binden 't leren af in geestverstikkende armen.

1) Af in den zin van afscheiding (30, c). Iets

aan het uiteinde met een band ( touw, draad enz.

)

toebiudeu , zoodat de uiterste deelcn bijeenge-

houden en van schadelijke werking van buiten afge-

scheiden worden.
] Eenc streng garen afbinden (om

het losgaan en verwarren te voorkomen). Gebreide

seizing (pakking) afbinden (bij het stoomwerkluig

,

om het uitrafelen te beletten). — De draden, door

welke de liseré-draden nedergebouden— afgebonden—
worden, kuyper, Technol. 2, 96.— Inzonderheid, in de heelkunde. Eene ader af-
binden, het uiteinde eener afgesneden ader toebinden,

om ze af te sluiten en het bloeden te stelpen.

A f I . Jfbinder , afbinding (vooral in de bet. 1 , b

)

en 2).

AFBINDER, znw. m., mv. -binders. Van

Jfbinden (in de bet. 1, 4) met het achterv. -er,

doch in passieve opvatting (zie bij -EB), en dus zoo-

veel beteekenende als afgebondene. Volksbenaming van

een lam, dat door afbinding ontmand is, in tegen-

stelling van andere, die gesneden zijn. || De af binders

zijn in den handel minder gezocht dan de gesnedene,

omdat de broek kleiner en minder vet is.

AFBLAASKRAAN, znw. vr., mv. -kranen.

lit Jfblazen (bedr., 1 , a en b) en Kraan. Kraan aan
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een stoomketel, waardoor bij het afblazen de stoom

en het water uitgelaten worden.

AFBLAASPIJP, znw. vr., mv. -pijpen. Uil

Afblazen (bedr. 1 , a en b ) en Pijp. Pijp tot afvoer van

den stoom en het water, die bij het afblazen worden

uitgelaten.

AFBLADDEREN. Zie Afblaren.

AFBLADEN, bedr. zw. ww., met hebben:

blaadde af, heeft afgeblaad. Van Blad (naar 't mv.

bladen) en Af 'm. den zin van on/doening (3ö,e,{J).

Hd. abblatlen. Gedeeltelijk van bladen ontdoen. Uit-

sluitend in gebruik als tninbouwterm, en daardoor

verschillend van Afbladeren , dat algemeener en sterker

wordt opgevat (zie het volgende art.). || Eene kool

af bladen, ze ontdoen van de buitenste bladen, die

men voor spijs ongeschikt acht. Kool, kooien af-

bladen.

AFBLADEREN, ook samengetr. AFBLaREN,

bedr. en onz. zw. ww., met hebben en zijn: bladerde,

(bla'irde) af, heeft en is afgebladerd (afgeblaard).

Van Blad (naar 't mv. bladeren, blaren) en Af,

beide in verschillende opvattingen. Hd. abblattern.

I) Bedr. Blad in de gewone beteekenis, als on-

derdeel van boom of plant, en Af in den zin van

ontdoening (30, e, ft). Hulpw. hebben. Van Diaderen

ontdoen of berooven, ontbladeren; welk laatste de

meer gewone uitdrukking .is, terwijl afbladeren alleen

tot den dichterlijken stijl behoort. Het woord is bijna

uitsluitend in gebruik in het verl. deelw. afgebladerd,

ofschoon niets een dichter verhindert te zeggen, dat

b. v. een storm of de vorst de boomeu afbladert.

Verg. Afbladen.
omzet met grijze popeldreven

,

Die 't afgebladerd hoofd den wind ten beste geven.

mm. 2, 130.

Nu slaan zy (de stammen) wijd vaneen , van groente en kroon
[beroofd ,

En bieden d'avondwind een afgebladerd hoofd.

2, 219.

Gy liet my, dlerbre rei

,

Als d'afiieblaarden tronk iu 't midden van de hei.

9, 113.

Van 't afgebladerd woud.
staring , 3, 4U.

II) Om. Blad iu den zin van dunne bladvormige

laag, en Af in dien van scheiding (30, c). Hulpw.

zijn. Van stoffen, die uit dunne lagen bestaan. Blads-

gewijze loslaten eu zich afscheiden, t. w. van de

aangrenzende lagen. Dichterlijke uitdrukking voor het

gewone Afschilferen. Niet te verwarren met het ver-

ouderde Afbladeren, thans Afblaren en Afbladderen

,

dat een ander woord is, verschillend van oorsprong

en beteekenis. Zie bij Afblaren.

De afbladerende lei , en 't adernjk albast.

bild. 6, 334.

AFBLAKEN, onz. en bedr. zw. ww., met

hebben: blaakte af, heeft afgeblaakt. Uit Blaken en

Af, heide in verschillende opvattingen.

'i) Onz. Blaken, als onz. ww., in den zin van

gloeien, schitteren, en Af in dien van afscheiding

(30, c). Verouderde schildersterm voor hetgeen thans

afsteken of uitkomen heet , d. i. meer dan iets anders

in 't oog vallen. Eigenlijk : Blakend of schitterend

zich van het overige afscheiden, d. i. door sterker

licht helder uitkomen, uitschitteren. Door hooft in

figuurlijke toepassing gebezigd. ||
Gemerkt de snoodt-

heidt van eenige spruiten niet dan tot scbaaduwen die-

nen konnen , om het dapper bedrijf der vroome te

diepen eu bet te doen afblaaken, Rampz. 1.

II ) Bedr. Blaken , als bedr. ww., in den zin van

zengen, schroeien, en Af in dien van wegneming

(30, e, «). Iets door zengen of schroeien verbrauden en

daardoor van iets anders wegnemen. Dichterlijke uit-

drukking voor het meer gewone Afblakeren.

Zie 't groeizaam hair my van den schedel afgeblaakt:

't Zijn vonken, wat ik zwelg, wal door mijne ooren kraakt.

bild. 3, 100.

AFBLAK.EREN, bedr. zw. \\vi.,nxt hebben:

blakerde af, heeft afgeblakerd. Uit Blakeren en Af
in den zin van wegneming, ook als ontdoening opgevat

(30, e, a en ft). Verg. Afblaken, bedr).

1) Eigenlijk (30, e, «)• Iets door blakeren, door

zengen of schroeien, verbranden en daardoor wegnemen

van iets anders, waarop het zich bevindt. || Door de

felle zon is al de verf van dit luik afgeblakerd.

2) Met verwisseling van object (3Ü , e, ft). Vau

liet voorwerp, waarvan iets door blakerende vlam of

hitte wordt weggenomen. || De balk was aan alle kanten

door het vuur afgeblakerd (de buitenste deelen waren

verbrand).

AFBLAREN, samentr. van het verouderde

afbladeren , waarvoor iu de spreektaal ook nog af-

bladderen, onz. zw. ww., met zijn-, blaarde (bladderde)

af, is afgeblaard ( afgebladderd). Een geheel ander

woord dan het nog heden gebruikelijke Afbladeren
(zie ald.). Van Blaar, samentr. van het oude blader

(bladder), en Af in den zin van scheiding (30, c).

Verg. bij Blaar.
1) Eigenlijk. Van stoffen, die als eene laag an-

dere stoffen bedekken , inzonderheid van verf en pleis-

terkalk. Blaren vormen en daardoor allengs loslaten

en afvallen. |j Die verf is door de zon geheel afgeblaard.

Die muur is slecht gewit; de kalk blaart overal af.

2) Met verwisseling van subject. Van liet voorwerp ,

dat door de laag bedekt is. Daarvan ontbloot worden

door het blaren trekken en loslaten der dekkende stof-

|| Die deur begint af te blaren, de verf laat los. Die

muur is geheel afgeblaard, de witkalk is overal los-

gegaan en afgevallen.

AFBLAZEN, bedr. eu onz. st. ww. der 8»'«

kl., met hebben: blies af, bliezen af, heeft afgebla-

zen. Uit Blazen en Af, beide in verschillende opvat-

tingen. Hd. abblasen.

I) Bedr. — 1 ) Blazen in den gewonen zin vau

adem uitdrijven, en Af in dien van wegneming

( 30 , e , « en ft ).

a) Eigenlijk (30, e, n). Iets door blazen van iets an-

ders verwijderen, er van wegnemen. || Het stof, de

kruimels van de tafel afblazen. Het kaf van een handvol

koren afblazen. Er zit stof op die schilderij, blaas het

voorzichtig af.

Op dat bloemtjen zaagt gy smachtend
Heel den zomertijd ter neder,

En gij bliest haar met uw zuchten

Van den stengel af in vlokken.

TEN KATE 5, 10.

— In het stoomwezen. Ben stoom afblazen, door

het lichten der veiligheidsklep den stoom geheel of

gedeeltelijk uit den ketel doen ontsnappen.

b) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip vau wegneming, door Af uitgedrukt, in dat van

reiniging overgaat (30, e, ft). Iets reinigen door htt

wegblazen van stof of ander vuil. || De tafel afbla

zen, het stof er afblazen. Wat is dat doosje besto-

ven, blaas het wat af. — Huisdieren heb ik niet,

zelf geen vogeltje; zo dat ik heb zo veel niet te doen,

als een bakje met zaad alle week af te blazen {er hel

kaf af te blazen), Leev. 1, 99.

— In het stoomwezen. Den ketel afblazen, deu

stoomketel reinigen door er het vuile water, door het

drukken of blazen van den stoom, uit te drijven.

Verg. Afblaaskraan en -rijp. |[ Wanneer htt water

veel slib of zout bevat, moet men den ketel dikwijls

afblazen.
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— lu het krjjgswezcn. Ben kanon afblazen , het met

lu-, kruit afschieten urn het schuuti te houdcu. || Ouk
mag men Lands kri;i.i niet roekelooslyk spillen, ten

welken eiudi rschooten, dan uit het

\;m I. I ..daan, zelfs

.nu ran liet kanon af te bla

sfaat J. Ver. Ned. 1, 375.

2) Blazen iu deu zin van den hoorn laten klinken

,

tu Af iu dien van verwijdering (30, a).

— Jagcrstcriu. Oe honden afblazen , duur blazen

up den huuru Je honden afroepen, t. w. van een stuk

wud, Jat /ij vervolgen, terwijl zij up een ander lus-

gelaten zijn.

S) Blazen iu de beide opvattingen van door blazen

vervaardigen en een blaasinstrument bespelen

,

in den zin vau ten einde toe (30,
'.

Ling vau ma.it aL, ubject. Bene zeker.- mati van werk,

dat iu bla/eu bestaat, volbrengen; als b. v. van glas-

blazers , luuzikantcu die blaasinstrumenten b

enz. || We hebbeu vandaag vrij wat afgeblazen.

1 1 ) Om. Af in den zin van verwijdering ( 30 , a ).

1) Blazen in deu ziu vau adem uitdrijven, figuur-

lijk tuegepast. Afvuren, losbranden, schieten; eigen-

lijk, duur bet plotseling ducn ontwikkelen van gassen

iu een vuuruiuud deu zich daarin bevindende:

uitdrijven, vau zich af en naar eeu persoou uf een

rerp tuc blazen. Niet als krvjgsterm, maar alleen

Iu de dagclijkuche spreektaal gebruikelijk. || Op iemand

afblazen. Op den eerste, die durlt uaderen . blaas ik

af. — Truinp wende zich uaar Blaake, die nut zyn

r- van verre op hem afblies, SBanot,
l)e Ruiter 3'J.

i) Blazen iu deu /in van een blaasinstrument be-

spelen, lu het b impet uf den

huuru blazen, al iu Ie rukken ( ich te

vtrwijdereu). Eigenlijk de koppeling van blazen en

het coinniaudo af' \ er.-. Ar, j lt>). || Trompetter,

blaas af!

— Bij uitbreidiug, iu 't dagelijkseh leven, hetzelfde

als den aftocht blazen, zich verwijderen. || Het wordt

tijd um af te blazen.

AM. en *«aiiit-nM. Afblazing ; Afblaaskraan,

afbla
AFBLIJVEN, onz. rt. ««. der 5do kl., met

zijn. bleef af', bleven af, is afgebleven. I it Blijven

en Af iu den ziu van verwijdering (30, a). lid. ab-

bleiben. — Uaar afblijven in de bet. II) niets anders

is dan voortdurend af zijn , eu in de bet. I ) altijd

. ui het vuur/, va» , uf vau een der

bijw. vau plaats: er, daar, hier, ergens, nergens uf

overat, die bet voorwerp vervangen, van hetwelk men
verwijderd bhjjt , is het wuurd eigenlijk meer als cene

koppel samenstelling te beschuuwcu.

Af behuudt bij die byw. de beteekeuis van een vuurz.

:

blijf kier af, d. i. blijf van deze zaak. Duch het

veelvuldig gebruik der gekoppelde uitdrukking {van

iets) af blijven gaf aanleiding, dat men de beide

wuurdeu als eeue eenheid, al- eene werkelijke samen-

stelling opvatte. L)e klcuitoou up af bewijst, dat die

opvatting vuurgued iu het taalbewustzijn is aungenu-

iiien. Verg. de Aauin. bij AissuMtN, uuz., C, 1 ),

bij welk wuurd — iu dieu zin juut het tegeogi

vau afblijven — vulkuiutu hetzelfde heeft plaats

gebad.

I ) Met het vuurz. van uf met een bijw. vau plaats

(zie boven).

1) Eigenlijk — a) Met een persuon als onderwerp.

Vau ieiuand uf iets , uf vau eeue bepaalde plaats

,

verwijderd blijven. || Hij kan geen dag van zijne

luued.i afblijven. Ik kau zuu lang uiet van nnju weik

al blijven. Zurg dat de kinders vau mijne kamer af-

blijven, — Die. . . den Kuuiug dermate wist aan te

I.

balen, dat hij geen uugeublik vau haar af kun blijven,

rouu , A'. A'. *, 191.

. UH met goud, die kunl gy haar vereer, in;

Mil> dat zy van de deur afl.lyv'.

I. VNUK.NIU.tK 4, .

b) Met iine zaak al- onderwerp. Van iets vei

derd blijven, er niet aau verbonden uf

||
I h opstel is al lang geir i al kan

er wel afblijven. — De gebleken, die natuurlijk aan

.1. ii du li ildi n /e «il dal ... er

ifbli v . 1 1 .
KnKM , 11. R. 3, 62

2) Overdrachtelijk. — a) Iu 't algemeen. Iemand

uf iets niet aanraken, er niet i
i verg. A.is-

. onz., e, 1, a). || Blijf vau bem af; zijne

- besmi tb lijk. Blijf van dr
|

niet aan). Blijf van nnju papieren af! Blijf biei

huur! (heb hit hart mei dit aan te raken.') Ge
moet overal afblijven , nergens aankomen.

b) Iu byzondere toepassing, t. w

— Van iemand afblijven , hem uiet aanraken (om
hem kwaad en), geen hand aan hein slaan, hem
ongemoeid laten. || Blijf van me af, huur! Ge zult

van dieu jongen afblijven!

bïyf van men lyf of, vent, uf wacht al mee wat slai

LAHOBRDIJK i ,
-II

— Bij uitbreidiug ouk, in zedelijke toepassing. Ie-

mand ongemoeid laten met woorden ; hem niet aau-

laulii, geen kwaad vau hem zeggen. || Paulusr Van

Paulus moet je afbhven' Burg. 7S. 1.. „Waarbij ver-

gelijkt hij mij dan?" V. ,U, vader! wel, hij blijft

Wel vau il afl" LOOSJES, ïijntl. i, 13.

— Van iets aj'blijven, er zich niet mede inlaten ,

er zieli in handelen uf spreken niet mede bemoeien,

zich er vau onthouden, || 't Is tere vuur ecu man,
vau twi-t af te blijven, Spreuk. 211, 3. Doe niets ten

halven . blyf er af, uf due het met glans , Leev. ü , 25S.

My vuur eeu ken-ter iu de kledingsknnst mt te geven, —
daar /..il ik wel afbljven (daar zul ik mij niet aan
wagen), Burg. 123. Die gecue kans ziet um aau

al deze verdichten te voldoen, blijve er af, FOKKE

,

B. li. 1, 20.

Ili Af als bijw. van toestand, mede In den ziu

van verwijdering. Verg. \y , § 17. Blijven iu deu

tuestand, die duur af zjn wurdt uitgedrukt. Van
klecdiugstiikkeu , die men van het huuld uf vau het

lijf gen eet of afgelegd hoeft. || Gedurende de

geheele plechtigheid bleven de hoeden af. De mantel

kau vau avutid wel afblijven.

AFBLIK, znw. iu., het mv. niet iu gebruik.

Van Afblikken, duch iu cene andere opvatting dan

de bij dat wuurJ vermelde (zie het volgende art.); t. w.

Af gcuuinen iu den ziu \au verwijdering (30, o). De
vau iets, t. w. vau ecu oog, uitgaande blik. Dichter-

lijke uitdrukking, duur HILU. overdrachtelijk tuege-

past up het licht, dat bij een blik uit het oog af-

straalt, en dus genomen vuur afstraling, t. w. uit

het oog, en met bewustheid veruurzaakt wurdende. Vau

de Waarheid zegt lnj (5, 194):

Zr, af blik van Gods oog, en boogt r dan dt- 1

In oorsprong.

AFBLIKLKEN, uuz. zw. mr., met hebben:

blikte af, heeft afgebtikt. I it Blikken en Aj iu deu

ziu van naar beneden (31 , a). Naar beneden blikken

,

deu blik richten uaar eeu punt iu de diepte. Dich-

terlijke uitdrukking vuur het meer gewone iVederèlik-

ken (zie ald. ).

liy . . ., dia ui een afgrond giet

,

Ku Indenk}, daar hy afbliki naar beneden,

Hoe t bem zou gaan aja lij zich vallen liet.

BBZTe, OichuVerh. 125.

Afl. Afblik.

28
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AFBLIKSEMEN, onz. en bedr. zw. ww.,

met hebben.: bliksemde af, heeft afgebliksemd. Uit

Bliksemen en Af in den zin van naar beneden , waar-

mede in de bet. II) het bijdenkbeeld van scheiding

gepaard gaat (31, a )

.

I) Onz. Naar beneden bliksemen (onz.), een blik-

semstraal naar beneden schieten ; t. w. op iemand of

iets. Dichterlijke uitdrukking.

Voorzienigheid, zie neer! o, laat uw arm heul stuiten!

Straf, bliksem uit het hoogst der heemlen op hem af!

9, 199.

II) Hi' ili. Naar beneden bliksemen (bedr. ), door

een bliksemstraal naar beneden werpen. Hetzelfde als

Nederbliksemen (zie ald.), doch altijd met de bijge-

dachte aan de plaats, van waar of waaraiï iemand

nedergeworpen wordt. || De Reuzen, door Jupiter van

den hemel afgebliksemd.

Aanm. De bijwoordelijke uitdrukking Afgebliksemd

(met den klemtoon op blik) is niet als het verl. deelw.

van Af'bliksemen , maar als eene eigenaardige woord-

vorming te beschouwen. Zie bij het woord zelf.

AFBLINKEN , onz. st. ww. der l a'e kl., met
hebben : blonk af, heeft afgeblonken. Uit Blinken en

Af in den zin van verwijdering (30, a). Van een licht

of wat daarmede wordt vergeleken. Zich van een voor-

werp af blinkend verspreiden, er van afstralen. Weinig

gebruikelijk, en alleen in den hoogeren stijl. || De
majesteit, die van zijn edel gelaat af blonk.

AFBLOKKEN, wederk. zw. ww., mei hebben:

blokte zich af, heeft zich afgeblokt; of wel met zijn-

en met weglating van liet wederk. vuw. : is afge-

blokt , t. w. wauneer men niet het verhaal der wer-

king, maar de vermelding van den veranderden toestand

bedoelt. Uit Blokken en Af in den zin van uitput-

ting (30, n). Door blokken, door zware en ver-

moeiende inspanning van den geest, zich afmatten

en uitputten. || Hij blokt zich alle nachten af voor

zijn examen. Hij heeft zich zoo afgeblokt, dat iiij

volstrekt ontspanning en rust noodig heeft. Ik ben

afgeblokt van al dat werken.

xviiiiic e. Men vindt afblokken ook als bedr. ww.
gebezigd, met het begrip van tijd als object, voor:

Dien met blokken en zwoegen verslijten. Af werd dan

opgevat in den zin van verslijting (30, m ). Doch
deze opvatting, indien zij al werkelijk in gebruik is

geweest, is tbans geheel verouderd. || Als wy het

mooist van ons leven op de Academie vcrsleeten en af-

geblokt hebbeu, Blank. 3, 188.

AFBOEKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

boekte af, heeft afgeboekt. Uit Boeken en Af in den

zin van ten einde toe (30, k). Ten einde toe boeken

of te boek stellen, alles boeken wat er te boeken valt.

|| Hebt gij alles afgeboekt?

AFBÓENEN, bedr. zw. ww., met hebben:

boende af, heeft afgeboend. Uit Boenen en Af in

verschillende opvattingen. Hd. abbohnen.

1) Af in den zin van wegneming (30, e).

a) Eigenlijk, met eene zaak als voorwerp.

a) Eigenlijk (30, e, «)• Van vuiligheid, vlekken

enz. Ze door boenen of schrobben van iets wegnemen.

|| Het vuil van den vloer afboenen. De stoep is vol

vlekken ; die moet ge er eens goed af boenen.

(1) Met verwisseling vau object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt , in dat van

reiniging overgaat (30, e, fi). Van voorwerpen , waarop

zich vuiligheid bevindt. Ze door boenen of schrobben

van vuil of vlekken reinigen.
|

Den vloer af boenen.

De stoep , de trappen afboenen.

b) Figuurlijk, met een persoon als voorwerp. In

zeer gemeenzamen spreektraut. Iemand afboenen, hem
wegjagen, de deur uitzetten; eigenlijk, hem als iets on-

reins wegvegen. || Indien hij andermaal komt, zal ik

hem van de kamer afboenen, weil.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Ten
einde toe boenen, afdoen wat er te boenen valt. || Als

alles afgeboend is , kunt ge uitgaan.

— Ook niet verzwijging van het object, eu dus

schijnbaar onz. || Als ge afgeboend hebt, kunt ge

uitgaan.

Aanm. In die gewesten, met name in Zuid-Hol-

land en Gelderland , waar boenen niet voor schrobben

,

maar voor het gladwrijven (van meubelen) genomen

wordt, geldt afboenen natuurlijk iu gelijke toepassing.

Zie bij Boenen.
Afl. Afboening (in de bet. 1).

AFBÓETEN, bedr. zw. ww., met hebben:

boette af, heeft afgeboet. Uit Boeten en Af in ver-

schillende opvattingen. Hd. abbiiszen.

1 ) Afin den zin van figuurlijke verwijdering (30, a).

Door boete, door genoegdoening, straf of berouw,

eene aanklevende schuld van zich verwijderen, ze uit-

delgen. || Door berouw en lichaamskastijding zijne

zonden af boeten. — Nog ongezuiverde zielen, die aan

de kwellingen van deu Duivel zoo lang onderworpen

zijn, tot dat zij haarc zonden genoegzaam hebben af-

geboet, v. hemert, Lekt. 3, 106.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Ge-

heel en al, volkomen boeten.
|

Nadat hij door lang-

durige zelfkastijding al zijne zouden afgeboet had.

AFBOKSEN, bedr. zw. ww., met hebben:

bokste af, heeft afgebokst. Van Boks, gewestelijke

benaming voor broek , en Af in den zin van verwij-

dering (30 , a ). Iemand iets ontnemen , door het hem
behendig uit de boks of broek te halen. Zeer gemeen-

zame , thans weinig meer gebruikelijke uitdrukking.

|| Myn geld. . ., dat dieven en schurken my toch kun-

nen afboren, Blank, 2, 94.

AFBONKEN, bedr. zw. ww., met hebben-,

bonkte af, heeft afgebonkt. Van Bonk, klomp , brok,

en Af in den zin van wegneming (30, e). In de

veenderij.

1) Eigenlijk (30 e, «). Van de onbruikbare bo-

venste veenlaag. Die bij bonken , bij groote brokken

,

afsteken en wegnemen, ten einde den bruikbaren veen-

grond bloot te leggen. || De voor turf ongeschikte bo-

venste grauwe veenlaag wordt ter diepte van 2 tot 4

veenvoeten afgebonkt.

2) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip vau wegneming , door Af uitgedrukt, in dat van

ontdoening overgaat (30, e, fi). Van den veengrond.

Dien van de bovenste veenlaag ontdoen , ontblooten

,

door deze af te steken en weg te nemen.
|| Nadat

het veen is afgebonkt, kan het turfgraven aanvangen.

AH. Afbonking.

AFBÓNZEN, bedr. en ouz. zw. ww., met

hebben en zijn: bonsde af, heeft en is afgebonsd.
Uit Bonzen en Af in den zin vau naar beneden,

waarmede echter het begrip van scheiding gepaard

gaat (31, «).

I) Bedr. llulpw. hebben. Met een bons of stoot

uaar beneden werpen ; t. w. van of uit eene plaats

,

die er bij genoemd wordt. || Wie boven durfde komen

,

werd van de trappen afgebonsd.

Des noodlots bliksemslag

Verplette' 't arendsjong In 't steigren naar den dag.

't Werd , met verlamde wiek en afgeschroeide schachten

,

Ten hemel afgebonsd om hier in 't stof te smachten.
BILD. 9, 112.

II) Onz. Hulpw. zijn. Bonzend naar beneden stor-

ten (van of uit eene genoemde plaats). || Men gaf

hem een stoot, dat hij de trappen af bonsde.

AFBOOMEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn : boomde af, heeft en is afgeboomd.
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''Omen, met Jen scheepshoorn voortstuwen, en

Af in ! y (30, a).

I) nedr. Hulpw. lulben. Iets, t. w. een vaartuig

,

door booiueu , door stuwen met den boom , v;m iets

verwijderen. || liuuin de schuit wat af (t. ir. van

den wal, paal of iets anders).

II) Onz. Hulpw. :ijn. Dooi boOüien zicll van iets

verwij.leren
|| De schuit boomde reeds af, toen hij

uit den adem kwam aangeloopcn.

AFBOOMEN, beJr. iw. mr., nut hebben:

boomd- ' Uit Boomen, met een

jlnitboom afsluiten, en Af in den /.in van afsri

80, e). Door middel van een slnitbuom afsluiten , cu

daardoor ontoegankelijk maken. || Een weg, een ka-

naal, cene haven afboomen.
— Overdrachtelijk, in dichterlijken -tij'., in 't al-

. vuur : Afsluiten , ontoegankelijk maken.

Fn lang k.-n.l.- ik 'i elli d

Van die, vo..r wie fa ruimte en Luctit

Zyn afgt-boomd. LBOE

AFBOOTSEN, bedr. zw. ww., mei hebben:

bootste af, leeft afgebootst. Uit Bootsen en Af in

den zin van nabootsing (30, p). Niet meer gebruike-

lijke uitdrukking voor hetgeen thans afbeelden of

nabootsen heet.

Indien wy
Af-bootstfn eene KheU vnn 't naeckte vrouweleren.

eens , Baochm 51.

Ilit-r rieu ->- na het leven

Op 't cb-rluek-t afgabootst dei Musen loete Rey.
. hu U

AFBORDUREN, hedr. zw. »«, met hebben:
borduurde af, heeft afgeborduurd. Uit Borduren en

Af in den zin van voltooiing (30, /). Afmaken , vol-

tooien, t. w. een borduurwerk. || Zij had den New-
fuundland , die er op ( op hei vuurscherm ) voorkwam ,

op den staart na, afgeborduurd, A'. Zen. 4, 43.

AFBORGEN, bedr. zw. »»,, met hebben:
borgde af, heeft afgeborgd. Uit Borgen en Af in den
zin van (eigenlijke en figuurlijke) ontleening ( 30 , // in i ).

lid. abborgen.

1 ) Eigenlijk. Iets van iemand borgen , ter leen

bekomen ; met het bijdenkbeeld , dat deze daardoor het

geleeude ontberen moet, en dus altijd in min of meer
ongunstige opvatting. || Iemand iets afborgen. Wicn

et geld afgeborgd? Hij heeft mij al

mijn geld afgeh irgd . /oodat ik nu zelf verlegen zit.

— In dichterlijke toepassing:

als het eerste jaar den hof
Zijn tooi had afgeborgd , en weérgebr.ii't.

STARING- 1 , 110.

2) Figuurlijk. Van onstoffelijke zaken. Ze aan een

ander ontleenen , ze van hem overnemen en als eigen

goed aanmerken. In proza weinig gebruikelijk. || Iemand
eene gedachte, cene aardigheid afborgen.-— Wicn hebt

ei tegenwerping afgeborgd? weil.

Het kennen van zijn honger waarde,
't < b-voelen van rijn rang, niet afgeborgd van de aarde.

Tol. 1. RN - 5 , 74.

AFBORSTELEN, bedr. zw. mr., met heb-
ben: borstelde af, heeft afgeborsteld. Uit Borstelen
en Af in den zin van wegneming (30, e). Verg. hd.

abbürsten.

1) Eigenlijk, met cene zaak als voorwerp.

a) Eigenlijk (30, e, «). Van stof, vuil enz. liet

door borstelen van iets wegnemen. || Het stof van een
kleed afborstclcn. Borstel net slof van die boeken wat
af. Laat de poeder eens van nw rok afborstclcn.

4) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming , door Af uitgedrukt, in dat van
reiniging overgaat (30, e, ft). Van voorwerpen,
waarop zich stof nf vuil bevindt. Ze door bontelen
schoonmaken, van stof of vuil reinigen. |( Zijne klie-

deren afborstelen. Bonte) uw hoed wat af; hij is

zoo bestoven. — Nicolette, die bij haar komst iu de

herberg haar doek en boel . afgezel en afgeborsteld

had, A. Zet. -'. 321.— Bij uitbreiding -jon als voorwerp

:

' afborstelen, t. w. de kleederen , die hij aanheeft ;

zich afborstelen , zijne eigen kleederen. || Wil ik u wat
afborstelen- de moet u eerst nat afborstelen.

2) Figuurlijk, met een pel orwerp. In

uilen spreektrant, doch weinig in gebruik.

Iemand afborstelen , hein duchtig doorhalen , 1

doorstrijken , hem den mantel uitvegen. || Ik zal hem
eens duchtig afborstelen.

— In sommige gewesten, met name in Brabant,
Vlaanderen en Gelderland, wordt iemand afborstelen

i in .li n zin van hem afrossen, hem een pak
slagen geven (l'l. Idiot. 8).

AFBOTSEN, onz. zw. ww., met zijn: bot Je

af, is afgebotst. Uit Botsen en Af in den zin van
verwijdering (30, a). Ten gevolge eenei botsing tegen

een voorwerp de tegengestelde beweging aannemen . en

zich daardoor van het voorwerp verwijderen; mei
weid afstuiten. Verg. Afbottkn. || Een steenklump
viel op den rotswand neder, botste af en stortte in

den afgrond.

AFBOTTELEN, bedr. zw. ww., met hebben:
bottelde af, heeft afgebotteld. Uit Bottelen cu Af
in den zin van wegneming (30, e).

1) Eigenlijk (30, e, a). Van wijn, bier enz. Hel
uit een vat in bottels, d. i. iu flesschen of kruiken,

aftappen. || Wijn, bier afbottclcn.

2) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door ^uitgedrukt, in dat van

ontdoening overgaat (30, e, ft). Van vaten. Ze ledi-

gen , van het daarin bevatte vocht ontdoen , door dit

af te tappen en te bottelen. || Dit vat moet zoo spoe-
iiogelijk afgcbottcld worden.

AM. Afbotteling.

AFBÓTTEN, onz. zw. ww., met zijn: botte

af, is afgebol. Uit Bolten, stootcn, stuiten, en Af
iu den zin van verwijdering (30, «)• Voormalige,

thans nog in 't Vlaamsch gebruikelijke vorm voorliet

meer gewone Af botsen: zie ald. en verg. BOTTl— Ook overdrachtelijk gebezigd, in zedelijken zin
,

voor afsluiten (op iemand), geen indruk op hem
maken.

V.rwyt al wat gy wilt, 't lal van een boer afbotten
Schoon g* hem met d'ooren trekt, hy necm'etaen voorspott.-n.

L. DE MEYEK, Gramschap 29.

AFBOUWEN, beJr. zw. ww., met hebben

:

bouwde af, heeft afgebouwd. Uit Bouwen en Af in

dsa zin van voltooiing (30, l). Van gebouwen. Ze

voltooien, afwerken, den bouw ten einde brengen.

Hetzelfde als l'ulbouwen, dat echter meer tot den

hoogcren stijl behoort, terwijl Afbouwen de gewone
uitdrukking is. || De Italiaansche Ingenieur, die der-

waarts was gezonden om de begonnen sterkte af te

bouwen, v. LENNEP, Gesch. 4, 89. Dat de toren

nimmer naar 't oorspronkelijke plan geheel werd af-

gebouwd, K. Zev. 1, 171.

AFBRAAK , znw. vr., zonder nw. Van Af-
breken (in de bet. bedr. B, 1 ), met de lange o, die

ook in het niv. van den onv. veil. tijd van dat ww.
voorkomt (verg. A, § 13).

1) Abstract. Het mv. niet in gebruik. De daad

van afbreken, het afbreken, t. w. van een gebouw

enz. II De bouwstoffen, welke van de afbraak vaneen

gebouw voortkomen , B. II'. a. 563 , n° 4.

Inzonderheid gebruikelijk in de uitdrukking

— Voor afbraak verkoopen (en — koopen), (ce"h ge-

bouw enz.) verkoopen om afgebroken of gealo

worden. In andere gevallen zegt men veelal hel af-
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breken of de afbreking, welk laatste echter minder

gewoon is. ||
Dat huis is een oude kavalje; ik heb het

voor afbraak gekocht. — Hij {de toren aan de Theemt)

is tot nug toe... niet voor afbraak verkocht, cu

draagt nog den naam van Tower , fokee, B. K. 2,51.

Een oud gebouw, dat Julius Caesar daar weleer ge-

sticht had, eu dat uu oulaugs, helaas! voor afbraak

verkocht is, 3, 15.

— In ii i:i. Uc vergelijking van hd. auf abbruc/i

verkaufen (ook bij ons wel eeus in gewestelijke spraak

op afbraak verknopen) toout duidelijk, dat aj braak

hier werkelijk bedoeld is iu den zin van liet aj breken.

Duch eenmaal op die wijze gevormd, kon de uitdruk-

king licht anders worden verstaan, door voor in den

zin van a/s op te vatten en afbraak te nemen in de

concrete beteekeuis, ouder 2) vermeld. Foor afbraak

(verkoopen) werd dan gelijk aau als afbraak, d. 1.

als iets dat niet meer waard is dan 't geen het aau

afbraak, aau oude steeuen enz. uitlevert. Werkelijk

vindt men de zegswijze zóó opgevat, als b. v. bij

ueets, Cam. Obsc. 286, waar hij spreekt van

zerken", die „voor afbraak verkocht" werdeu. Iu de

meeste gevallen komen de beide opvattingen op bet-

zelfde neder: geen wonder, dat de tweede nevens de

eerste ontstond en aanleiding gaf om de uitdrukking

ruimer toe te passen dan zij aanvankelijk tuelitt.

2) Concreet. Zouder mv., als collectieve stofnaam,

liet gewrocht vau afbreken, het afgebrokcue. Collec-

tieve benaming der uit elkander genomen bouwstoffen

vau een of meer afgebrukeu gebouwen of van ander

timmer- en metselwerk; de oude steeueu, pauueu,

balkeu, planken, ijzerwerk euz. ||
Eeue verkoopmg

vau afbraak. Hoeveel heeft het huls nog aau al braak

opgebracht? — Drie kloosters,... welke... iu drie

verdedigbare forteu herschapen waren, waartoe de af-

braak van vijf-eu-dertig gebouwen de materialen ge-

leverd bad, nossciiA, Leo. v. W. II, 99.

Ook vau de overblijfselen vau gesloopte schepen

gezegd, vau welke anders het WW. afbreken met iu

gebruik is (verg. de Syn. bij ArnREKEN , bedr. B, 1 ).

Zii staaplen reis op reis hun lading op den wal,...

Bn de afbraak van hel schip, dal ginds hun makkers slopen.

TOLLENS 5, 111.

Numriist. Afbraukkooper , opkooper vau afbraak

vau gesloopte gebouweu (fuk.ee, B. R. 3, 16).

AFBRAKEN , bedr. eu wederk. zw. vvw.,

met hebben: braakte (stelt) af, heeft (zich) afge-

braakt; als wederk. WW. ook met gijn eu weglating

van het wederk. vnw.: is afgebraakt, t. w. wanneer

men niet bet verhaal der werking, maar de vermelding

vau den verauderdeu toestand bedoelt. Uit Braken eu

Af, beide iu verschillende opvattingen.

I) Bedr. Braken in den zin van vlas breken,

en Af in dien van ten einde toe (30, k). Ten einde

toe brakeu, gedaan maken met braken, al het vlas

braken dat er voorhanden is. ||
Hebt ge al uw vlas

al afgebraakt?

Ook met verzwijging vau het object, eu dus

schijnbaar ouz. || Lateu we eerst afbrakeu, voordat

we aan het hekelen begiuneu.

II) Wederk. Braken iu deu zin van b-achteloos

maken, uitputten, eigenlijk ecu gevoel verwekken, alsof

de ledematen gebroken ziju (verg. Ledebraken eu

Nachtbraken), eu Af insgelijks in deu zin vau uit-

putting (3U, n). Zich afbraken, zich door langdu-

rige inspanning zwaar veruioeieu, afmatten, geheel

uitputten. Thaus weinig meer iu gebruik. ||
Hij had zich

afgebraakt door dag eu nacht den zieke op te passeu.

Ik beu geheel afgebraakt van al die vermoeienissen.

Lie vj-and tracht de vest, niet bruggen en met leeren,

Spijt 'd'afgebraeckte wacht, gewapent te passeren.

VOSDEL 1 , 699.

AFBRANDEN , onz. en bedr. zw. ww., met

zijn en hebben: brandde af, is eu heeft afgebrand.

Uit Branden en Af in verschillende opvattingen. Verg.

hd. abbrennen.

1. Onzijdig, met zijn.

Met eene zaak als onderwerp.

1) Af iu den zin vau wegneming (30, e, u). Hoor

te verbranden, door de werking vau vuur of hitte, vau

iets weggenomen worden, er vau weggaan. ||
De stuk is

in het vuur gevalleu; er is een stuk van afgebrand.

Door de hitte zal de verf van het houtwerk af brandeu.

— Met verwisseling van subject wordt afbranden,

in het krijgswezen, van schietgewereu gezegd (t. w. vau

geweren met steeusloteu ), wanneer alleen het paukruit

verbrandt, zouder dat het vuur aau de ladiug wordt

medegedeeld. Eigenlijk is 't hier het kruit, dat af-

brandt, d. i. van de pan wegbrandt; doch bij uit-

breiding zegt men, dat het geweer afbrandt. Verg.

dergelijke overdrachten, door verwisseling van subject,

bij Aanloopen, onz. II, 1, c, eu 2), euz. ||
Het

geweer brandde af, zoodat het schot niet afging.

xviidc E. Voorheen werd afbranden, insgelijks

met verwisseling vau subject, ook vau een laud ge-

zegd, dat verwoest wordt door het verbranden vau

hetgeen er op staat , t. w. gebouweu , veldvruchteu , euz.

Verg. straks, bij bedr. 1, b) cu het bedr. ww. Plat-

branden. || Waerom het lant vergaeu eude afgebraut

zy als eene woestijnc, Jerem. 9, 12.

2) Af 'm den ziu vau vermindering (30, b). Door

te branden allengs minder of kleiuer worden. ||
De

lont was meer dan half afgebrand. De lamp hoeft met

afgeknipt; het kousje is maar weinig afgebrand —
Zyu er ook te veel half afgebrande kaerseu in de lan-

den? Leen. 2, 125. Zoozeer was zij verdiept in de

lcktuur,. . . dat de kaars. . . reeds voor twee derden

was afgebrand,. . . zoudcr dat zij er acht op geslagen

had, A'. Zev. 3, 29.

3) Af in deu ziu vau tenietdoenmg (30,/), waar-

mede echter het bij denkbeeld van naar beneden (31 ,
a)

gepaaid gaat, hieruit blijkbaar, dat afbranden iu

deze beteekeuis thans alleen gezegd wordt van gebou-

weu , dus vau datgene dat staat eu zich tot eene ze-

kere hoogte verheft. Door brand veruietigd, veruield,

verwoest worden, cu daardoor instorten (naar beneden

storten). || Het huis, de schuur, de kerk, het dorp

is afgebraud. De puiuhoopen der afgebraude woniu-

geu. — In verscheiden huizen was... braud ont-

staan; sommige waren geheel afgebraud, loosjes,

Biusm. 1, 210. Driemaal is deze groote kerk afge-

brand, FOKKE, B. R- 2, 128. Pcra was juist afge-

braud, en het huis zijus vaders iu de asch gelegd,

ueets, Cam. Obsc. 126. Zuo'n vroom man, die...

met iuteekenlijsten voor afgebrande kerken in ziju zak

loopt, &'. Zen. 3, 189.

Zy stookeu vuuren, daar het huis door af kou branden.

LAHGENIHJIi 4 , 39.

— Bij uitbreiding, door de gewone verwisseling

vau eene woning met deu persoon des bewouers ,
wordt

het verl. deelw. afgebrand, iu de gemeenzame spreek-

taal, ook wel gezegd vau den persoon, wieus woning

afgebrand is, als b. v. een afgebrande boer, maan

boerderij door brand veruield is; hij is gelukkig af-

gebrand, heeft meer dan voldoeude vergoeding vau

braudschade bekomen. Verg. het bckeude „Jam proxi-

mus ardet Ucategon" bij vikuilius (Aen. 2, 311),

eu zie mede bij Üitukanden.

II) Itedrüveud, met hebben.

Met ceu persoon als onderwerp.

1) Af iu deu ziu vau wegneming (30, e). Als

causatief van het ouz, afbranden, 1).
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a) Eigenlijk (30, e, o). Iets door middel van

branden wegnemen van . waarop ol

aan het zich bevindt. || Iemand het haar afbranden.

Eene wrat met •

.

enz afbranden. I>e verf van cm deor, vin een kozijn

afbranden.

Van di.-n tijHl gtnck hy niet Tan daer

,

Maer volchdr Wnus altyt mier

,

af,

Dli hy de schuil tin 'l KM1MO K* f.

D. Hr Porm. 41 (kei

zwjn, titi JUams gwdoodkai).

Zo je Je verroert, jaI ik je de1 neut af branden all ren konen!
L KytlKVDUK 4

.

S) Met verwisseling Tan object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt, in dat van
ontdoening overgaat (30, e

,
,i). Van de voorwer-

pen , van welke iets door branden wordt weggenomen.
Ze door middel van branden ontdoen van iets, dat

er zich op of aan bevindt. || Eene deur, een kozijn

afbranden, de verf er van wegbranden. Kenc kaars

afbranden , re even aansteken om de bovenste ruwe
pit weg te nemen.
— In 't bijzonder, in de metaalbewerking. 1°. Van

geharde ijzeren of stalen voorwerpen. Afbranden, de

voorwerpen , na ze met talk besmeerd te hebben , zoo
lang boven een kolcnvutir verhitten , totdat de talk

begint te branden
;
door welke bewerking hit metaal

een geringer graad van hardheid verkrijgt KOTPEB,
Teennol. 1, 16). — 2°. Van gegoten voorwerpen, uit

mcs>ing, tombak en sommige andere metalen vervaar-

digd. Afbranden , de voorwerpen , na ze voorloopig

zwak nitgeglocid te hebben, achtereenvolgens in twee
bijtende vloeistoffen van verschillende sterkte indompe-
len ; waardoor de geoxydeerde korst wordt weggenomen
en het metaal eene hooggele kleur verkrijgt , o-n welke

reden deze bewerking ook meer gewoonlijk Geeliranden
genoemd wordt (KTJTPtt, Technol. 1, 416).

2) Af in den zin van verwijdering (30, a). Vau
vuurwapenen. Ze afschieten, afvuren, losbranden.

ik van de lading gezegd, die men door 't ver-

branden van het kruit uit den loop van het vuur-
wapen verwijdert of uitdrijft; maar bij uitbreiding,

met verwisseling van object, op het vuurwapen zelf

toegepast. Thans weinig meer in gebrnik. || Een ge-

weer, een kanon afbranden, weil. Die altoos praaten

van vogels schieten , van jagen , van een gelaaden
pistool, van snaphaans af te branden, Blank. 2, 108.

3) Af in den zin van scheiding (30, c). Door
branden iets scheiden van iets anders, waaraan het

verbonden is. || Hij had geen schaar of mes bij de
hand om dien (den draad) af te snijden, waarom hij

ze met eene kaars afbrandde, fokke, B. R. 3, 248.

4 i Af in den zin van tenietdoening ( 30, j), met
het bijdenkbeeld van naar beneden (31, a): verg.

bij onz. 3), van welke beteckenis deze het causatief

.» gebouwen. Ze door brand vernietigen, vernie-

len , verwoesten , ze tot den grond toe verbranden

,

in de asch leggen. || Huizen, schuren, kerken, dor-
pen afbranden. — Dies de Hoekschc. . .de voorstadt van
Delft tot de poortc toe qnaraen afbranden, v. heems-
kerk. Are. 258. De Frieten werden op de Vrooner-
geest geslagen en hun dorpen wijd en zijd afgebrand,
r. LiNNEP, Gesch. 1, 161. Toen... gingen de drie

sloten een voor een over, en werden geheel afge-

brand, 2, UI.
bv itertende fabrieken,

Getehondrn Overheen, en «loten afgebrand.

DA COSTA S, 118.

5) Af 'm den zin van voltooiing (30, l). In de
metaalbewerking, o. a. bij het vertinnen. De bladen blik ,

die te voren reeds eene indompeling in gesmolten tin

ondergaan hebhen, ten tweeden male indompelen en

daardoor de gelijkmatige aanhechting van hit tin vol-

trjoien. In |

het inbranden lic t, midi deze t»

afbranden genoemd !* I. M9).
tanni. Voorheen, toen voor branden de oudere

vorm bernen of barnen in gebruik was, werd ook
afbemen, afban latere afbranden.

bij BOAHDKM Hl Unl. //', sis.

|| Nas 't afbemen der poorten Int hy /. fellyk be-

stormen, hooft, .V. tl. 717. Die .Int iyn geaehut
afbernen (in de bet. bedr. i\ 17^.

Afl. Afbrandinq voorheen afbcrning % hooft,
V // 288, 780 . afbrandsel.

AFBRANDSEL, nw. onz., zonder mv., als

haam \ in Afbranden < on». I

het achterv. -set in den zin van gewrocht Smid
ti van hit ijzer door Int gloeien en smeden

veiluren gaat, er als 't ware afbrandt , t. w. door
de vorming van lat hamerslag, d. i. do korst die op
de gloeiende oppervlakte ontstaat en bij het lm
af-pringt.

|| Hit afbrandsel (het verlies aan ijzer)

. bedraagt in gewone gevallen 6 tot 10°/,, Kl'ïii i:

,

Technol 1, 188

AFBRASSEN, onz. zw. «w, met zijn-, braste

af, is afgebrast. I it Brast rm) en

Af in deu zin van verwijdering (30, o).

1) Eigenlijk, als scheepsterm. Volbrasscn; de bras-

sen aanhalen om de zeilen te doen volstaan ; t. \v. uu t

oogmerk om zich te verwijderen. Bij uitbreiding: Zich
verwijderen, «regzeilen van een voorwerp of van eene
plaats, die men genaderd is), zijnen koer* ven
(na bijgedraaid te zijn). || Zoodra de _•

van het vijandelijk vaartuig onze vloot in 't gezicht

kreeg, braste hij af Wij praaiden een schip in volle

zee; na een kort oponthoud brasten wij weder af.

2) Overdrachtelijk, in 't al ch verwijde-

ren, maken dat men wegkomt, zich uit de \

maken. Gemeenzame uitdrukking || Zoodra hij mij

gewaar werd , braste hij af. Bras af! loop

AFBREIEN, bedr. zw. ww., met hebben:
breide af, heeft afgebreid. Dit Breien en Af in den
zin van voltooiing (30, /). Afmaken

, t. w.
een breiwerk. || Zij. . . zette zich aan 't brcieu

nanwijjka had zij een paar toeren afgebreid, uf enz.,

K. Zev. 3, 260.

AFBREK, znw. m. en onz., zonder mv., om de
beteekenis. Van Afbreken op dezelfde wijze' gevormd
als gebrek van gebreken en het v ibrek

van inbreken. Bij KIL. verkeerdelijk Afbreke, dat de-

oude vorm van den 3d" nv. was , maar door hem
ten onrechte als grondvorm werd opgevat. Verg.
Mul. Wdb. 1, 127. Thans verouderd.

1) Abstract. Manlijk.

a) Het afbreken of verbreken-, waarvoor thans

afbraak in de bet. 1 Door hooft in overdrachte-

lijke toepassing gebezigd in de uitdrukking afbrek
van vrede, het verbreken van deu vrede. || Waar-
uit. . . de gebuuren gissing maakten op afbrek van

vrede, llenr. d. Gr. Hl.
b) Het afbreken in den verouderden zin van te

kort doen , benadeelen ; dus zooveel als benadeeling
,

doch opgevat als nadeel, schade; waarvoor thans af-
breuk. Zie de verklaring bij Afiikkik || Behalven

den afbrek \de schade, t. w. door den watersnood

veroorzaakt) aan sluyzeu, kaayeu en muuren der stadt,

hooft, .V // 817. Tot unvcrwinnelyk bederf des

lands, en afbrek van de iukoomsten zyner Majesteit

zelve, 206. Als Stadthomler des Koninx , tot afbrek

van wiens Majesteit men niets dacht voor te tn
238. Dit docht Caesar tot afbrek zyner fortuiuc te

strekken , Tac. 111 Met doppcren afbrek zyner door-

luchtighcit multum immtnuta claritate), 63.
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— Inzonderheid in de uitdrukkingen Afbrclc doen

en Afbrek lijden. || Espinoy... verwoeste leelyk liet

landt van Hccncgouw, en deed hem dikwyls afbrek,

hooft, N. II. 782. Agrippa hadt door twist zynen

huize afbrek gedaan, Tae. 70. Dat d'andre wcederom

ruymen moesten, niet zonder grooten afbrek te lydcn,

N. H. 827. Naa den geleeden afbrek, Tac. 27. —
(Verg. verder N. II. 27; Tac. 2, enz.).

2) Concreet. Onzijdig. Het afgebrokene ; t. w. de

uit elkander genomen bouwstoffen van een afgebroken

gebouw ; hetzelfde wat thans afbraak heet ( in de

bet. 2).

Om 't out stadthuis te noemen

By zijnen rechten naem, en zonder te verbloemen

Die rotte vuiligheit van 't afbreek, och, wat was 't?

Een ijslijck rottenest , zich zelf een overlast.

VONDEL 6, 605.

AFBREKEN, bedr. en onz. st. ww. der 2d0

kl., met hebben en zijn: brak af, braken af, heeft

en is afgebroken. Uit Breken en Af in verschillende

opvattingen. Hd. abbreehen.

I. Bedrijvend, met hebben.

A) Af in den zin van scheiding (30, c).

I) Eigenlijk. Van iets, dat een deel is van een

geheel. Het door breken scheiden of afzondeten van

het overblijvende gedeelte, dat als de hoofdzaak be-

schouwd wordt; het losbreken van het geheel , waartoe

het behoort. Met een persoon (of iets dat als zoodanig

gedacht wordt) als onderwerp.

1 ) Eigenlijk. Van stoffelijke dingen , waarbij eene

werkelijke verbreking plaats heeft. || Een stuk van

iets afbreken. Eene bloem van haren steel, een tak

van een boom, een poot van een stoel afbreken. Het

boveneind van eene pijp afbreken. Een paard een hoef-

ijzer afbreken, hel mei nijptang en beitel van den

poot wegnemen. — Als hare tacken verdorret sullen

zijn, sullense afgebroken worden, Jes. 27, 11. Een

afgebroken olijf bladt was in haren beek, Gen. 8, 11.

Terwijl hij een groot stuk van een banketletter af-

brak en in den mond stak, K. Zev. 1, 78. Meteen

haalde hij een broodkorst voor den dag,. . . wierp een

paar stukjes onder den hoop en brak er toen eenige

af voor Jeanne , 3 , 92.

Zoo zag ik op 't gebergt'... by 't woedend stormgeraas

,

Twee heuvels, door den vloed de bergspits afgebroken.

Zy tuimleu naar omlaag, dat zand en golven rooken.

BILD. 2 ,' '247.

2) Overdrachtelijk, zonder eigenlijke verbreking.

a) In het krijgswezen, van manschappen. Eenige

manschappen aan de eene zijde van het gelid afscheiden

en achter de overige doen volgen, t. w. om de front-

breedte te verminderen, bij vernauwing van den weg

of bij het ontmoeten van beletselen op marsch. Verg.

straks II, 2, a, «)• II
Men zal rotten afbreken. —

Tot het doortrekken van zeer naauwe défile's stemt

bij de kavallerie het afbreken met tweeën of vieren

. . . overeen met den flankmarsch der infanterie , lan-

dolt 1 , 138.

b) Van tijd. Een gedeelte tijds afzondereu, om het

tot een ander doel te besteden. Thans weinig meer in

gebruik; men zegt nu veelal Uitbreken. || Hij breekt

daaglijks eenige uren van zijnen tijd, tot zijne uit-

spanning , af, weil. Den tijd , dien ik van mijne

vermaken kon afbreken , moest ik geheel aan mijne

kunstoefening besteden, loosjes, Lijnsl. 3, 344.

II) Bij uitbreiding, door verwisseling van object

(verg. Ar, 28, a, /S). Van een geheel. Het verbre-

ken , door er een gedeelte van af te breken ( in de bet. I ),

d. i. weg te nemen.

1) Eigenlijk. Van stoffelijke dingen, bij eene wer-

kelijke verbraking. Met een persoon als onderwerp.

|| Een tak aan het eene uiteinde afbreken. Eene pijp

aan het boveneind afbreken. Ge moet den draad niet

afbreken, maar afknippen.

( De draak ) zet de tanden in het vastgeklemde hout

,

Verwrikt het, breekt het af, en 't staal blijft iu de wonde.

bild. 3, 117.

Hij grijpt den pijl, en rukt, maar rukt te straf,

En — breekt het riet juist boven d'angel af.

TEN KATE i , 268.

— In overdrachtelijke toepassing. Verg. straks bij

2, a, y). || Duldt derhalve, dat ik dezen avond den

draad van mijn geschiedverhaal afbieke, fokke,

B. B. 3, 96. Hoogenberg hervatte den afgebroken

d-aad van zijn rede, K. Zen. 5, 181.

Doch Adam was geweest; zijn weèrhelft daalde in 't graf,

En brak den band der aard met Edens burgren af.

BILD. 2, 862.

— Tot deze beteekenis behooren ook de uitdruk-

kingen afgebroken paal (in de wapenkunde) en afge-

broken grond, d. i. gebroken, met plassen doorsneden

grond; in welke beide het woord echter als bnw. is

te beschouwen, omdat hier niet aan het ondergaan

cener werking gedacht wordt, maar aan eene ken-

merkende hoedanigheid, waardoor zulk een paal of

grond zich voordoet als ware hij werkelijk afgebroken.

Zie daarom bij Afgebroken.

2) Overdrachtelijk, zonder eigenlijke verbreking.

a ) Met een persoon als onderwerp.

a) In het krijgswezen, van troepengedeelten. Die

gedurende den marsch in frontbreedte verminderen,

door eenige manschappen van het gelid af te scheiden

en achter de overige te doen volgen. Verg. boven , A

,

I, 2, a) en straks, onz. 2, b, «). || Een peloton,

eene sectie afbreken. — Is de kolonne gesloten, dan

moeten de achterste pelotons den pas markeren, tot-

dat het voorgaande afgebroken is, landolt 1, 136.

/?) Van woorden.

1°. Bij het uitspreken. Een woord niet volledig

uitspreken, maar aan 't einde verminken door de

laatste letters niet of nauwelijks te laten hooren. Verg.

Afbijten, I, 1, b). || Ge moet de woorden niet zoo

afbreken, maar de uitgangen duidelijker laten hooren.

2°. Bij het schrijven. Een woord in twee deelen

splitsen, t. w. aan het einde van een regel, wanneer

er geen plaats meer is voor het geheele woord. ||
Hoe

breekt men de woorden dingen en lachen af? Elkander

wordt veelal verkeerdelijk afgebroken el-kander , in

plaats van eik-ander.

y) Van werkingen en toestanden. Het geheel, d. i.

de voortduring van eene werking of van een toestand

verbreken, door er een gedeelte van weg te nemen;

m. a. w.: Ze doen ophouden, er een einde aan ma-

ken; hetzij voorgoed, hetzij tijdelijk, maar altijd

onverwachts, terwijl men de voortzetting of voortdu-

ring wachtende is. || De lezing van dit stuk werd van

tijd tot tijd afgebroken door eenige woorden ter ver-

klaring, bosscha, Lev. v. W. II, 201.

Drie dagen breke uw trouw de droeve lijkplicht af.

bild. 4, 14.

Inzonderheid in bepaalde toepassingen, t. w.:

— In het krijgswezen. Een gevecht afbreken, het

doen ophouden. || Door de duisternis was men ge-

noodzaakt het gevecht af te breken.

Daar komt een boó van weerszijde aangesneld,

Om eindelijk den tweestrijd af te breken.

TEN KATE 4, 186.

— Eene briefwisseling, onderhandeling, verkeering

enz., in 't algemeen eene betrekking (tusschen twee

of meer personen) afbreken, er een einde aan ma-

ken. || Die 't zelfde echter in my niet goedvind te
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aaneengeschakelde of niet samenhangende woorden. ||Een

afgebroken stijl. — De afgebroken toon der harlslogt,

v. v. palm, Eed. 1, 20.

B) Af \a den zin van tenietdocning (30,/). Met
een persoon als onderwerp. Iets te niet doen, vernie-

len , door het te verbreken.

1 ) Eigenlijk. Van gebouwen en ander timmer- en

metselwerk. Het geheel verbreken door de dcelcn uit

elkander te nemen. || Een huis, cene loods, een stei-

ger, cene heining, een muur af breken. Een gebouw tot

den grond toe afbreken. — Dat ick gebouwt hebbe,

breeck ick af, Jerem. 45 , 4. -Ick sal alle uwe ves-

tingen afbreken, Micha 5, 10. Hare altaren sult gy
afbreken, Richt. 2, 2. Ick kan den tempel Gods af-

breken, Maith. 26, 61. Hy. . . breekt hekken en

afschutzels uit bahlaadigheid af, Leev. 1 , 213. Hunne
{der voorvaderen) architectuur kost nu meer tijds van

afbreken, dan er thans vercischt wordt, ora eennieuw

buis geheel onder 't dak te brengen, fokke, Verz.W.

10, 284. Zoo zij dit willen doen {den tempel opbou-

tve»), moeten zij denzelven eerst tot. het fondament

loc afbreken, haafner, Pal. 2, 78. Doende in aller

ijl de bruggen herstellen, welke, om zijnen marsch te

vertragen, waren afgebroken, bosscha, Held. 2, 107.

Graaf Dirk. . . liet. . . bet kasteel tot den grond toe

afbreken, v. lennep, Gesck. 1, 79. Door de ton-

nen weg te nemen, de kapen en bakens af te breken,

7, 199. Dat de oude spits (van den toren). . . afge-

broken en door een meer moderne vervangen werd,

K. Zev. 1, 174.

hreeckt de doorluchte transsen

Van al uw torens af.

hooft, Ged. 1 , 157.

— In figuurlijke toepassing. Verg. straks, bij 2).

|| Hervormers onzer dagen!... maakt uw nieuwe

gebouw klaar , eer gij het oude geheel afbreekt

,

v. hemert, Lekt. 2, 159.

— Spreekw. Als het huis volbouwd is , breekt men
de steigers af, als men zijn oogmerk bereikt heeft,

bekommert men zich niet meer om hen, die daartoe

behulpzaam zijn geweest.

— Syii. Afbreken, Omhalen, Omverwerpen , Slech-

ten, Sloopen. — Al deze woorden geven het verbreken

van timmer- en metselwerk te kennen. Afbreken is

de meest gewone uitdrukking, die zich echter van de

vier overige kennelijk onderscheidt, zoowel met be-

lrekking tot het voorwerp en het doel der werking,

als tot de wijze waarop zij geschiedt. Afbreken wordt

gezegd van alle timmer- en metselwerk, dat in den

grond bevestigd is. Het geschiedt met het doel om
het werk weg te ruimen, hetzij omdat het ons in den

weg staat of niet bevalt, hetzij omdat men het door

een nieuw wenscht te vervangen. Het onderstelt het

meer of min geregeld uit elkander nemen der deelen

;

het kan met alle zorg, maar ook, als de omstandig-

heden het medebrengen, inderhaast en op ruwe wijze

geschieden , mits altijd bij gedeelten , het ééne voor

,

het andere na. Slechten wordt ook van aardwerken

gebezigd, en is dan met de overige woorden niet syno-

niem. In zooverre het zich met deze laat vergelij-

ken , wordt het meest van metselwerk , bij voorkeur

van vestingwerken gezegd. Het heeft bepaaldelijk ten

doel het verwijderen van iets dat in den weg staat,

of waarvan men bevrijd wenscht te zijn. De wijze

waarop die verwijdering geschiedt, de meerdere of

iniudere regelmaat en zorg, laat het onbeslist; doch

het onderstelt altijd , dat bet werk tot den grond toe

wordt weggeruimd, dat de bodem slecht, d. i. effen

of vlak gemaakt wordt. Sloopen is , wat het object

betreft, ruimer van toepassing dan afbreken; het

geldt ook van tilbare have, als b. v. van kasten, kis-

ten en vaartuigen. Men sloopt een gebouw of een ge-

timmerd voorwerp met lul bepaalde oogmerk om de

bouwstoffen, waaruit bet is samengesteld, tot een an-

der gebruik aan te wenden. Geregelde en zorgvuldige

behandeling staat hier dus op den voorgrond. Zeer

verschillend van de drie voorgaande woorden zijn om-
halen (waarvoor in gelijken zin ook omverhalen gezegd

wordt) en omverwerpen. Zij onderstellen een gebouw
van zekere hoogte, dat men zoo spoedig mogelijk ver-

wijderd wil zien, omdat het voor 't oogenblik den

weg verspert of eene handeling belemmert, en geven

te kennen , dat de wegruiming in aller ijl en met ge-

weld plaats beeft. Beide staan echter niet volkomen

gelijk. Omverwerpen onderstelt een omstooten der mu-
ren, van zich af, om er overheen te kunnen; om-
halen geschiedt altijd door de muren omver te trekken

in de richting naar zich toe. Ook heeft het eerste eene

meer vijandelijke strekking dan het laatste. Bij het

blusschen van een brand laat men , om den voortgang

van het vuur te stuiten , een belendend huis omhalen

;

maar wanneer een gebouw de bewegingen der troepen

op het slagveld belemmert, dan laat de bevelhebber het

omverwerpen , waarvoor men in de gemeenzame spreek-

taal ook neergooien en neersmijten zegt.

2) Figuurlijk. Van alles wat met een gebouw wordt

vergeleken.

a) In 't algemeen, van hetgeen door iemand op-

gebouwd, d. i. tot stand gebracht is. Het weder ver-

nietigen. || Het eene geslacht breekt af, wat hel

andere heeft opgebouwd. — In weinige oogenblikken

bouwt de liefde veel meer op , dan de rede in geheele

jaaren kan afbreeken, Leev. 7, 55. Wy moeten onder-

mynen, als wy niet kunnen afbreeken, 6,80. Daarom
is zijn sloopen door ruwheid gekenmerkt, een woest

afbreken ook zonder de gaaf om het betere te bou-

wen, opzoomer, De ivaarb. v. o. vooruitg. 35.

b) In 't bijzonder, van leerstelsels. Ze doen ver-

vallen , ze doen instorten , t. w. door het ongegronde

of onzekere er van aan te toonen. |j Een stelsel, eene

leer, eene theorie afbreken. Hij bemerkt niet, dat hij

door die bewering zijn eigen stelsel afbreekt. Die ge-

heele leer is door latere wijsgeeren al lang afgebroken.

Zijn critische geest is meer geschikt om af te breken

,

dan om op te bonwen.

II. Onzijdig, met zijn.

Af in den zin van scheiding (30, e). Met eene

zaak als onderwerp.

1) Eigenlijk. Verg. bedr. A, I). Van iets, dat een

deel is van een geheel. Door breken zich scheiden of

afzonderen van het overblijvende gedeelte, dat als de

hoofdzaak beschouwd wordt. || De punt brak van de

lans af. De spade was van den steel afgebroken. Er

was een poot van een stoel afgebroken. Bij dien feilen

storm is er in het bosch veel dood hout afgebroken. —
Mijn arm breke van sijne pijpe af, Job 31, 22.

Wanneer ik mij aan eene uitstekende rotspunt meende

vast te houden, voelde ik haar onder mijne handen

afbreken, haafner, Ceilon 426.

2) Bij uitbreiding, door verwisseling van subject.

Verg. bedr. A, II). Van een geheel. Breken, ver-

broken worden , doordat er een gedeelte van afbreekt

(in de bet. 1), d. i. zich scheidt of afzondert.

a) Eigenlijk, van stoffelijke dingen, bij eene wer-

kelijke verbreking. || De lans brak bij de punt af.

De stok brak aan het ondereind af. Bij het boren van

den put is de boorstang herhaaldelijk afgebroken.

(Hy) grijpt op nieuw de schotsen vast,

Maar 't nijdig ijs breekt telkens af.

tollens 5, 148.

6) Overdrachtelijk, zonder eigenlijke verbreking.

a) In het krijgswezen , van troepen gedeelten. Zich in

frontbreedte verminderen, doordat eenige manschappen
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zich vau het gelid afscheiden , om achter cU' overige te

volgen. Verg. bedi K, II, 2,a, «). || N
ron in kolonne met pelotons in den paa een de-

file,... dan breekt hei serste peloton... met <

of vieren in draf regta af, eau , LARDOLT 1 , 138.

Van werkingen en toestanden. Onverwachts op-

houden, onvoltooid blijven. Verg. Iiedr. A , 1 1 ,
i.'

In dezen zin echter wi nrui k M<n kan,

"l is waar, leggen, dat eene onderhandeling, eene ver-

. , oen gesprek enz. afbreekt , wanneer het niet

in aanmerking komt , welke persoon of welke oorzaak

ir eau einde aan maakt ; doch in de meeste gevallen

is die persoon of die oorzaak aangewezen, en dan

zegt men , dal de onderhandeling enz. Kordt afgebro-

ken. Men vindt evenwel afbreken als onz. gebezigd

in dichterlijken stijl , en wel in bepaalde toepassing

op gesproken woorden.

maar 't woord breekt ;if op liaar lippen.

ka e , Enat 1 , 157.

Aanin. Hel vi rl. Jeehv. afgebroken, ook als bnw.

'iniik (zie all , kan zoowel I I Bel bedr. als

tori het '<nz. afbreken behooren. In vele gevallen kin

alleen de samenhang beslissen, in wi Ik» n gin b

iloeM is; in sommige i- «lil in 't
I uit te

maken. Ken afgebroken tak kan of door menschen-

hand opzettelijk afgerukt, of door eigen zwaarte naar

beneden gestort zijn.

,%fl. Afbraak, afbrek, afbreker, afbreking (zie

bij Afbraak, 1), afbreuk, afgebroken (bnw.).

AFBREKER, znw. m., mv. -brekers, vr.

-breekster, mv. -breekttert. Van Afbreken met het

achterv. -er (-ster). In 't algemeen , iemand die af-

breekt; doch uitsluitend gebruikelijk in de bet. bedr.

B), dus van iemand, die een gebouw afbreekt

afbreken ; meest echter , in figuurlijken zin (naar de

bet. bedr. B, 2, a en b), voor: Iemand die af breekt

wat door anderen is opgebouwd ; die er behagen in

schept , instellingen , wetten , leerstelsels enz. te ver-

nietigen of te bestrijden , zonder iets beters in de

plaats te geven. || l)e revulutionnairen worden door

hunne tegenstanders uitgekretcn als woeste afbrtkirs

van hetgeen in den loop der eeuwen langzaam is op-

gebouwd. Die criticus is maar een af breker, onver-

mogend om zelf iets te scheppen. — Toen kwamen
de tegenvoeters en de af brekers, de spotters en de

prozaïsten, en dreven de andere mode door, beets,
lam. Obsc. 286.

AFBRENGEN, bedr. onreg. zw. ww., met
hebben: bracht af, heeft afgebracht. I it Brengen

en Af in verschillende opvattingen. Hd. abbringen.

I) Af in den zin van verwijdering (30, a). Altijd

(behalve in eene enkele elliptische zegswijze) verge-

zeld van het voorz. van of van eene der bijw. van

plaats : er, hier, daar, Kaar, ergens enz. ; en dus

eigenlijk te beschouwen als de koppeling der uitdruk-

king (van iet») af brengen
,

(er) af brengen enz. Door
veelvuldig gebruik echter zijn de beide deelen allengs

samengegroeid en, blijkens den klemtoon op af, tot

eene eenheid , tot eene werkelijke samenstelling gewor-

den. Verg. het aangemerkte bij Afblijven.

1 ) Eigenlijk , van eene verwijdering in de 'ruimte.

Iets of iemand tan iel» afbrengen (t. w. van eene

plaats), van die plaats verwijderen, daar van daan

brengen. || Verkochte koeien van de markt af b

Een dwaallicht had hem van den rechten weg afge-

bracht. Een vaartuig van eene ondiepte afbrengen,

in vlot Kater brengen. — Hoe de Baron rechts om-
sloeg en alzoo precies den weg, die van haar afbracht

,

X. Zev. 3, 81.
— Zegsw. Een vaartuig afbrengen (elliptisch, met

verzwijging van de plaats van waar; t. w. van het

strand of van eene ondiepte), het in vlot water bren-

gen. || De op strand gez Inkkig

afgebracht, v. LENNEP, Gesch. 8, 113.

I nachtelijk.

a) Met een persoon als voorwerp, waarbij brengen

de bepaalde bcteckenis aanneemt van doen komen (zie

bij Brengen). Iemand van iets afbrengen , hem daar-

van af doen komen, het hem doen verlat

t() Van een weg, doch in figuurlijke toepassing op

zedelijk gebied.

— Iemand van den weg (van den goeden, van den

rechten Keg) afbrengen , hem dien doen verlaten en

een verkeerd pad doen inslaan , maken dat hij ver-

keerd begint te handelen. Iemand van den verkeerden

Keg afbrengen, hem op het rechte spoor terugvoe-

ren, tot betere handelingen bewegen. || K
hij zich onberispelijk, maar de omgang met A heeft

hem van den (rechten) weg afgebracht. — Dit alles

..brengt Cornelis af van dien wen, dien hij vuur

zig in den burgerstaat vond afgetekend, Wiidtek.

1, 111.

Wan het onderwerp, waarover men spreekt of

schrijft. Daarvan afleiden , maken of veroorzaken dat

men er van afdwaalt. || Hij werd, door deze nitwei-

looi dit toeval, enz.), geheel van zijn onder-

werp afgebracht.

y) In 't bijzonder. Van een voornemen, eene ge-

dachte, gewoonte enz. Iemand van iels afbrengen,

hem daarvan af doen komen , af doen zien , hem door

overreding bewegen het te laten varen. ||
Iemand van

een voornemen, ecu plan, een besluit, een gevoelen,

eene mecning, een vermoeden, eene gewoonte enz.

afbrengen. — (Men zou) hem zoo spoedig mogelijk,

door eene betere onderrigting , van deze gemaakte

spreekwijze trachten af te brengen, fokke, l'erz. II'.

8, 154. Na nogmaals, hoewel vruchteloos, getracht

te hebben, hen vau deze dwaze ondelneming ranhel

voornemen daartoe) af te brengen, BA&TNER, CeUon

143. Zoo bezwarelijk is de zinnelijke nicnsch geheellijk

af te brengen van hoogbejaarde gebruiken ... en van

diep ingewortelde vooroordeelcn, v. uemert, Lekt.

s, 117. Vruchteloos zochten de aanzienlijken... hem

van zijn voornemen af te brengen; hij was door niets

te bewegen, v, LENNEP, Gesch. 4, 78. DeStatenvan

Holland verzochten inmiddels aan de Algcmccne Sta-

ten, . . hem (den Prins) af te brengen van zijn op-

zet om Amsterdam met geweld te dwingen, 7, 20.

De Iuspektenr. . . wendde niet de minste poging aan

om haar van haar voornemen af te brengen, K. Zev.

5, 172.
Zoo uw pogen

,

Vermaning, of gebed, of vasten, iets vermogen,

Brengt , wat hem wederstreef , van 't schuldig opzet af.

bild. 4, 18.

Want zoekt ge ook ieder punt met duiirgezworcn eeden

Te looctyjen, 't brengt mn, niet van de overtuiging af,

Die 'k vasthoude.
TBS KATE 3, 88.

4) Met eene zaak als voorwerp.

«) Van een gesprek. Het van iets afbrengen, het

zoo leiden , dat men het tot dusverre behandelde on-

derwerp laat varen , om tot iets anders over te

|| Het gesprek willende afbrengen van een onderwerp,

't welk hij zag, dat zijn vriend minder gcvallig was,

K. Zev. 1, 253.

(!) Van zaken, die als het voorwerp van bezit

worden aangemerkt. Ze er afbrengen (t. w. van een

gevaar of van eene hachelijke om-tandigheid, waarin

men verkeert, en die door het onbep. bijw. van plaats

er wordt aangeduid), ze ongeschonden behouden, ze

redden, terwijl men in gevaar «a,- ze te verliezen;

eigenlijk, ze nit het gevaar behouden terugbrengen.

Oorspronkelijk van alle, ook stoffelijke, objecten.
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Doodt leyt de Vendrigh, die, hoewel lnj viel in handen
(Doen Haerlem 't juek ontting) der woedighe vijanden,

Het eenigh vendel braght, tut Spanjens spijt, 'er af.

HOOFT , Geit. 1 , 157.

Thans echter uitsluitend iu gebruik van bepaalde,

meest onstoffelijke objecten , t. w.

:

— Zijne eer , zijn goeden naam er afbrengen , die

uit een dreigend gevaar ongeschonden bewaren. Het
leven (vroeger hel lijf) er afbrengen, zijn leven red-

den of behouden uit eeue hachelijke kans. Schip en

leven er afbrengen , beide redden uit een storm of

een zeegevecht. || Van de duizend kinders waren er

geen honderd , wier maag daar genoeg tegen praaten

kon ( tegen het drinken van zeewater), om er het leven

af te brengen, in het leven te blijven, Blank. 3, 218.

Het ongeluk des tuinmans , die (door een wild zwijn

verwond) 'er cgter zijn leeven nog afbragt, V. HE-
mert, Lekt. 2, 101. En zoo zij er hun leven van

afbragten (van de vervolging)^ het kon alleen zijn ten

koste van duizend levensgevaren, v. D. palm, lied.

2, 159. Bij het eerste treffen ... zonk het schip van den

Vice-Aniiraal Banckerts, die er zelf met moeite het

leven afbracht, v. lennep, Gesch. 7, 153. Koen-

raad van Heemskerk bevond zich ... op 't schip van
Van Gent, en bracht er 't leven af, 8, 10.

Brengt hy der 't zieltje zalig af,

Zo vaard hy niet geluk in 't graf.

luiken , 's Menschen begin enz. 3.

Bij uitbreiding wordt de zegswijze ook gebezigd

zonder bepaald object, maar met het onbepaalde het,

dat dan datgene aanduidt , wat men uit eeue gevaarlijke

of moeilijke omstandigheid als 't ware medebrengt,

en waarvan de juiste zin telkens uit het verband muet
worden opgemaakt. Vandaar de— Zegsw. liet er afbrengen (op deze of gene
wijze), er zus of zoo afkomen, t. w. uit eene moei-

lijke omstandigheid; ze met deze of gene uitkomst

doorstaan. Van er afkomen iu zooverre verschillende,

dat daar de uitkomst goed en kwaad beide kau zijn

,

en geheel onafhankelijk is van den persoon ; terwijl zij

hiel' altijd goed of althans betrekkelijk niet kwaad is

,

en — hetzij rechtstreeks, hetzij bij manier van spre-

ken — aan eigen toedoen wordt toegeschreven. || Ik

wensch u geluk, gij hebt het er best afgebracht (u

best van uwe taak gekweten). Ik zal tevreden zijn,

als ik het er met een tweeden graad afbreng (dien

bij het examen behaal). Hij heeft het er met eene

geringe boete, met een gebroken been enz. afgebracht

(
l. iv. het had erger kunnen zijn).

— w i i.ie e. Hooft bezigt er afbrengen niet alleen

van datgene wat men in eeue gevaarlijke omstandig-

heid behoudt of bewaart (zie boven), maar ook van

hetgeen men daarin verwerft of behaalt, en dus als

't ware daaruit medebrengt; in navolging van lat.

dejiortare. || Hy hadt. . . de faame van 't volvoeren des

oorloghs daar afgebraght, Tac. 114.

II) Afin den zin van naar beneden (31 , a). Naar

beneden brengen , van eene hoogere plaats naar eene

lagere. Iu tweeledige opvatting:

a) Naar beueden brengen, t. w. van eene boven-

verdieping, uit een mast, uit een boom, enz. || Breng

de boeken eens af, die boven op de tafel liggen. Zijn

de koffers al afgebracht V — El ia nam het kint, ende

bracht het af van de opperzale in 't huys, 1 Kon.

17, 23. Tot hij (de aap) eindelijk... het wicht vrij-

willig weder afbrengt (uit den palmboom) en aan den

stam des booms nederlegt, haafner, Ceilon xliv.

— Scheepsterm. Uit de masten naar beneden ne-

men. || Rondhout afbrengen, van de plaats, waar
't in het tuig behoort, naar beneden brengen.

b) Met betrekking tot leue rivier. Van een booger

naar een lager gelegen punt eener rivier brengen

,

stroomafwaarts voeren, afvoeren. || Eeu vaartuig eene

rivier afbrengen. Die goederen moeteu den Rijn af-

gebracht worden.
— xvii.ie e. — a) Voorheen werd afbrengen in

ruimeren zin ook toegepast op het vervoer over land

van eene hoogere landstreek naar eene lagere; vooral

in den Statenbijbel, in navolging der oorspronkelijke

taleu. || De Oudtsten. . . sullen de jonge koe afbrengen

in een rouw dal, Deut. 21 , 4. Reysende (uil Gilead),

om dat af te brengen na Egypteu, Gen. 37, 25. Mijne

knechten sullense afbrengen van den Libanon aen de

zee , 1 Kon. 5 , 9 ; enz.

b) Daar een vroeger geslacht gerekend wordt hoo-

ger te staan dan een later, en brengen, van personen

gezegd , met doen komen gelijkstaat , werd afgebracht

voorheen ook gebezigd voor afgekomen, afgestamd.

Verg. Afdalen , 2 , b), lat. descendere , fr. descendre.

Wat baat het u , dat uw geslacht

Van huoghe staat is afgebraght ?

HOFFERUS '280.

Af I. Afbrenger (-ster), afbrenging ( beide alleen

iu de bet. II, doch weinig gebruikelijk).

AFBREUK , znw. vr., het mv. niet in gebruik

,

daar het woord alleen in bepaalde spreekwijzen voor-

komt. Van Afbreken, met eu ontstaan uit o, welke

klinker ook in het verl. deelw. van het ww. voor-

komt; naar het voorbeeld van breuk, mnl. broke.

Hd. abbruch. Verg. Afbrek. De beteekenis van af-

breken, die aan afbreuk ten grondslag ligt, is bij

het ww. zelf sedert lang in onbruik, maar was zeer

gewoon in 't Mnl-, in de uitdrukking enen iet af-

breken, letterlijk: iemand iets afrukken, d. i. het

hem (met geweld of list) afnemen , outrooven ; bij uit-

breiding ook: hem ergens iu te kort doeu, t. w. door

hem een deel vau zijn recht te ontnemeu. Zie Mnl.

Il'db. op Afbreken, bedr. 2). Afbreuk, waarvoor

iu 't Mul. afbrec en afbrekinge in gebruik waren,

beteekent dus tekortdoening, benadeeling. Voorheen

werd het, ook op zich zelf staande, iu dien zin ge-

bezigd. || Wanneer het wreede Karthago. . . den Room-
schen sloten tot een geweldige afbreuck zal opkomen,

vondel 5, 342 („tot groote afbreuck," 8, 555).

Die van "Woerden . . . sloegen de Goudsche sluyse aan

stukken,... tot merkelyke afbreuk van der Goude,

V. heemskerk, Are. 258.

Paer is geen hert soo koel, geen' galle soo bedaert,

Of af-breuck in de bors (beurs) maeckt spijtige gedachten.

HUYGENS 1 , 370.

Thans echter is het uitsluitend gebruikelijk in de

— Zegsw. Afbreuk doen (aan iemand of iets), na-

deel of schade toebrengen, en Afbreuk lijden, schade

lijden; welke laatste uitdrukking nu echter minder

gewoon is. || Iemand afbreuk doen in zijne nering,

iu zijn vermogen, in zijue eer, in zijn goeden naam,

hem die gedeeltelijk doen verliezen. Den vijand af-

breuk doen, hem schade berokkenen. De laster kan

aan zijn roem geene afbreuk doen, geen nadeel of

schade doen. — Een gedurige toeleg om malkaar af-

breuk te doen, v. effen, Speet. 5, 57. Dat de kracht

van eenen staat in de productive industrie gelegen is,

en dat bij gevolg alles, wat aan die industrie af breuk

doet , . . . als schadelijk .. . moet worden te keer gegaan

,

v. hemert, Lekt. 2, 62.

Het menschdom, dat groote afbreuck lijdt

Door krygh en onderlingen strijt

Van strijdende elementen.
VONDEL 7, 668.

Maar welk een recht, hoe klaar, moet door verloop van tijden

Door waugunst, door verzuim, zomwijl geen afbreuk lijden

DE LANNOY, Dkhlk. W. 61.

Syn. Zie Schade.
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»»l.ir «.«ii.i. i rucke

iu drii

2° abstmrn:

«lm.' , tl i. hel Mul.

f KtBU ki >, bcdi I, naar

zich \ -

Al Jcze bcli t 1 , en

'reuk iu con-

.its of

.
waar «u

tak , wordt ia, Je

. nde Je hoofl

voort^ Je afbreuk

aan, J'ac 18

1

Ininii. Geheel i ebruik

ia str. besgen van afbreuk voor afbraak,
I (Tl »' IS

„Ook verkocht Ik uo nu' afbreuk 'breuk

van mijne kostelijk

AFBRIJNEN, bedr. n «m , mei hebben:

brijHtie af, heeft fl

l-ektl (sic ald ;, eb f den sin \an (/«/./.

\ au bnjn ontdoen ,

'ii. || Den ketel afbrgnen, h<t bumiste, meer
soul betattende water uil den stoomketel talen weg-

vloeien Ue :iJ en weder met versch

zeewater aangevul I

,%fl. Afbrijmng.

AFBRODDÈLEN, bedr. zw. ww , nat heb-

ben, broddelde af, heeft afjebroddeld. l'it Brodde-
: ii Jen zin \an voltooiing (30, /' SlorJig

i; inzonderheid van vroowclyke hand-

werken gezegd. u bor-

duurwerk schielijk, ha, -t afbroddel, n.

—

. zoudcr driften i-.. maar een half afge-

brod '. r Natuur, Blank. 2, SS

AFBROKKELEN , bedr. en onz. zw. «rw.,

met hebben en tij» ; brokkelde af, heeft en ir afgebrok-

keld. L'it Brokkelen en Af iu Jen zin van scheiding

lid. ablr ekela.

I lliilr. IIulpw. hebben Iet. dol r brokkelen van

iets auJer- scheiden, aan kleine brokja of atokii

iet» afbreken. || Zij brokken! kruimels van

het brood af, <-u wierp ze un Je gondrisehja

II) Onz. — 1
I

Kigenlijk. Van Je buitenst'

werp Bnjpw. rijn, '/. ch un kleine brok-

f stukken van het roorwerp afscheiden, bruks-

gewijze afvallen. || De kalk van het plafonJ brokkelt

af. Kr lai; heel wat afgebrokkelJe kalk op Jen vloer. —
Dat Tante Letj'c , Juor het afbrak] D -tuk

taart, een conlituurv lek up haar hagelwittcn halsdoek

kreeg, v. LXHHCF, Bom. 3,

2) Bij uitbrciJing, door verwisseling van subject

Ar, 28, a, ,*). Van een geheel voorwerp.

Holpw. hebben of zijn, naar gelang men het verhaal

J' r werking of de vermelding van den veranderden

toestand bedoelt. rokken loslaten en

daardoor van de buitenste of uiterste deelen ontdaan

worden. || Het plafond, de muur. de schilderij, het

ijs, het brood brokkelt af. Die schilderij heeft allang

afgebrokkeld (de verf bij stukjes losgelaten). Dii

derij i- bijna geheel afgebrokkeld. — Het kerkhof,

omgeven met een oud . hier en daar afgebrokkeld

muur' 1,171.
*fl. Afbrokkeling.

AFBROKKEN, t-.lr. en ou/ nr. w»
hebben m :> ,n

:
brokte af, heeft en is afgebri

Brokken en Af in den /in van scheiding (30, c).

HJ. abbrocken. Dichterlijke vorm voor het gewone
Afbrokkelen (zie het vorige art ), doch met

derscheid in de opvatting, dat hier aan het afschei-

on di [fbrokkelen .

I

un Jen (lood

Aan :

'

AFBROMMEN on/. !». ww.. met hebben:

I

lid.

UruuiiiuuJ i

iele uitdruk-

hjjj de

. hekelt, en

..iu den li

: nu t di ii Mink , die if bromt van hun luit.

AFBRUIEN, bedr. en on/. zw. ww., met hebbers

1

I

in ,verschillende opvattij G

uitdruk

tl.dr. IIulpw. hebben.

1) Bruien in den zin \.m slaan, en Af IS

einde tut ].i r-oou als ob-

ject. Iemand zoo
I

totdat men

afnui-- o. Thans weinig meer iu _'.bruik.

i een kort \ •

LavourDUK -1
,
30.

2) Britten in den zin van werpen, en Af in dien

van naar beneden (31, o), met het bijdeukbeeld van

verwijdering (30, a). De il. opvatting.

Met drift en geweld naar beneden werpen; t. w. vu
eene hoogte of Uvnga eene belling. Meest nut een per-

soon als object. || Iemand van Je trappen afbruien

(o/' Je truppcu afbruien). l'as op, of ik brui je Je

af!

II) Onz. Holpw. rijn. Bruien in Jen zin van

vallen, ui Af in dien van naar beneden (31, a)

,

met het bijJeukbeelJ vau vent 1'lot-

D vallen ; t. w. van eene In .

||
11 ij rtruikelde en bruiJe Je trap

niet veel, uf hij wu \au Je brug afgebruid.

AFBRUISEN, onz. zw. ww

af, is afgebruul. I

lireven : af-

bruischen. Joch zie bij Bui ISBN, I il Sruüei

in Jen zin van ;i<i<7r beneden (31 , a). HJ. abbrausen,

ofschoon iu verschillende opvatting. Dichterlijke uit-

drukking.

1) Eigenlijk. Vau een stroom. Bruisend nederstor-

teii ; t. w. van eene hoogte of langs eene helling.

Iixer ty afbruisc).-

| bolootcn tl

voMiKl. II, 305.

Zyn inceuwjagt, als ze smalt, en .cTbruwlit *au />u benren-

Hvxaofoa dakker, Poten 1, 00.

kt door oo»tewlnden,. . .

üp hoogc bergen imelt m «ft. mui all

V. 'SOHAVE5WBZRT, OdOU. 3, "0.

die «fbrui.t

Lt'LOrs, G'ol. 15.

• stroom,

— Ook van het vuur gezegd , dat m<

'

wordt vergeleken.

• >iur,

list mfbruist van lïlbraluri BH
SOOAZU, 6

. ichtelijk. Van mi

speling, behelzcnJe ds aanwijzing van een •'

in dei- • waarbij echter het »

blijft: terg. de Aanm. bij AfDATjrjt, 1, a). tenen
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stroom afbruisen , dien afzakken , hetzij in een vaar-

tuig of zwemmende, en in zijne vaart het water doen

bruisen.

Zoo brnischt Janitzer en Spahy. . .

Uen Uonau af, tot vreught van Weenen.
VONDEL 10, 341).

Toen quam de Zwaen van Valencijn...
Yerheught het bloedigh Schelt afbruizen.

6, 75-1.

AFBTJIEN , onz. zw. ww., met zijn: buide

af, is afgebuid. Uit Buien en Af in den zin van

verwijdering ( 30 , a). Van het weder. Ophouden met
buien ; zoodat de buien ais 't ware zich verwijderen

,

aftrekken. Vooral bij zeelieden gebruikelijk. || Het
weer buit af. Als het weer wat afgebuid zal zijn , als

het onstuimige reeder voorbij is.

AFBUIGEN, bedr. en onz. st. ww. der 6é °

kl., met hebben en zijn: boog af\ bogen af, heeft

en is afgebogen. Uit Buigen en Af in verschillende

opvattingen. Hd. abbiegen en abbevgen.

1 ) Bedr. Hulpw. hebben.

1) Af in den zin van verwijdering (30, a). Iets

door het te buigen van iets anders verwijderen.
||
Een

tak afbuigen (verder van de» stam af). Buig dien

baak wat af (verder van den muur), dan kan het

touw er achter.

2) Af in den zin van naar beneden (31 , a). Ne-
derwaarts buigen. Ongewone vorm voor het gebruike-

lijke Nederbuigen. Alleen in dichterlijken stijl.

Heur hoofd hing afgebogen
Naar 't zwoegend borstalbast.

TEN KATB 2, 199.

Il) Onz. Hulpw. zijn. Afin den zin van verwij-

dering (30, a). Zich ter zijde buigen, zich links of

rechts wenden , uitwijken. Weinig meer in gebruik.

j| Zy. . . keerde zig naar myne Moeder, boog by haar

ter zyden af, omhelsde haar, enz., Leev. 4, 283.

AFBTJITELEN, onz. zw. ww., met zijn en

hebben : buitelde af, is en heeft afgebuiteld. Uit Bui-

telen en Af in den zin van naar beneden (31 , a).

1 ) Hulpw. zijn. Buitelend naar beneden rollen

,

t. w. van eene hoogte of langs eene helling. || Pas op,

of ge buitelt nog al de trappen af. Hij was vau de

vrij steile helling afgebuiteld , en lag bewusteloos neder.

2) Hulpw. hebben en zijn, naar gelang men de

beweging als eene handeling of als eene plaatsveran-

dering beschouwt. Buitelend afspringen , t. w. van eene

hoogte. || Kunt gij wel van de koord af buitelen? Ik

heb er zoo even nog een paar malen afgebuiteld. Pas

was hij van de koord afgebuiteld , of hij sprong er

weder op.

AFDAGEN, bedr. zw. ww., met hebben:

daagde af, heeft afgedaagd. Uit Dagen (bedr.) en

Af in den zin van naar beneden (31, a). Eigenlijk

zooveel als: Uitdagend naar beneden roepen. Dichter-

lijke uitdrukking , door bild. gebezigd, met het begrip

van goddelijke straf als object, voor: Die door hemel-

tergende handelingen uitdagen , als 't ware haars on-

danks noodzaken, uit den Hemel neder te komen en

den schuldige te treffen.

Gy daagt de wraak , o Godverzakeren

,

Op 't langgeteisterd Neërland af. 14, 7.

Dit tuighuis was bewaard tot straf voor 't halve rond

,

Dat uw getergden vloek zich (3de nr.) afdaagde op zijn grond.

9, 357.

AFDAK, zuw. onz., mv. -daken; verkl. -datje,

mv. -jes. Uit Dak en Af in den zin van naar be-

neden (32, a).

1) Eigenlijk. Af hellend dak, tegen een muur of

gebouw aangebracht boven eene opene ruimte, om die

voor den regen te beschutten. || Door eene regenbui

overvallen , vonden wij eene schuilplaats onder een

afdak.

— In dichterlijke overdracht ook gezegd van de

bedekking of beschutting door boomen , die hun loof

als een dak boven eene ruimte uitbreiden.

Dees grijze populieren
Ontsproten uit heur stof, en deelen 't schaduw mee
En afdak voor den storm die opkoomt uit de zee.

BILD. 2, 209.

2 ) Overdrachtelijk , in de wapenkunde. Figuur in

den vorm van een vierzijdig dak, op vier palen rus-

lende; vooral in Poolsche wapens gebruikelijk. Fr.

dais. || In keel een gouden afdak op vier zilveren palen.

AFDAKKING, znw. vr., mv. -dalcHngen.
Naar het voorbeeld van hd. abdachung gevormd van

een niet gebruikelijk ww. afdakken, hd. abdachen,
den vorm of hel beloop van een afdak geven, d. i.

schuins doen afloopen. In de vestingbouwknnde. Het
hellende bovenvlak eener borstwering of batterij. Wei-
nig in gebruik; men bezigt veelal de Fransche uit-

drukking plongée. || De afdakking heeft eene buiten-

waartsche helling van '/„ a '/ia van de dikte der

borstwering.

AFDALEN, onz. zw. ww., met zijn: daalde

af, is afgedaald (bij starter 196: „had afge-
doeld" ). Uit Dalen en Af in den zin van naar be-

neden (31, o), hier slechts dienende om het begrip,

dat reeds in dalen ligt, te versterken en met een be-

paald punt van uitgang in verband te brengen.

1) Eigenlijk.

a) Met een persoon als onderwerp. Van eene hooger
gelegen plaats naar eene lagere gaan ; van eene hoogte

naar beneden komen, of zich van den begancn grond
in eene diepte begeven; altijd langs eene helling, en

met eene gelijkmatige , min of meer langzame , bewe-

ging. ||
Sy daelden beyde af in het water, Hand. 8, 38.

Langs een' slingerenden weg daalden zij nu af ( van
den Rigi), en bereikten weldra Kusnacht, loosjes,
Lijnsl. 1 , 3S0. Hetzij zij (de Infanterie) langs kron-

kelwegen afdaalde in eene diepte , of door bergsleuven

moest doorkruipen, bosscha, Lev. v. W. II, 158.

Als 't buldren van den vloed

,

Daalt Lochlins heirmacht af (van den berg).

BILD. 2, 184.

Toen kwam der goden Vorst, met kroost en gemalin,
Ten hemel afgedaald met 's hemels hofgezin.

2, 433.

Hoe ! zijn de goden van d'Olympus afgedaald ?

hblmbrs, Ged. 1, 23.

Wie daalt daar, met een' tooveretaf,

Arpinum! van uw bergen af?

M. O. V. HALL, Ged. 2, 5.

Daalde iemand ooit in dezen kerker af?

TEN K.ATE 5, 184.

— Evenals van den Zonne^oo" wordt afdalen ook,

bij dichterlijke persoonsverbeelding, van de Zon zelve

en andere heinellichten gezegd , voor het schijnbare

nederdalen of ondergaan aan den gezichteinder.

De heldre Titan. ..,

... als hem de avondstond ten westen af ziet dalen.

BILD. 2 , 324.

't Zij ge oprijst in uw eeuwge wandelsfeer,

Ten toppunt staat, of afdaalt in den vloed.

TEN kate 5 , 76 (de Zon).

— Ook in figuurlijke toepassing op hetgeen met eene

diepte wordt vergeleken. || Een man, die denkt tot

verzuftheid toe, die afdaalt tot in de diepste afgron-

den, Leev. 3, 15.— In het krijgswezen. In de gracht afdalen, by

de belegering eener vesting tot in de gracht vooruit-

gaan. || Men zal door eene galerij tot in de droge

gracht afdalen. — De stormtroepen konden reeds . .

.

tot in de gracht afgedaald, tot aan de bressen gena-

derd zijn, bosscha, Lev. v. IV. II, 84.
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— Aaiiui. Afdalen kan ook van een 4d6n nv. als

bepaling vergezeld gaan, die echter geenszins als een

voorwerp der werking te beschouwen is. Men kan zeg-

gen eene trap, eeiien berg, eenen heuvel afdalen-,

doch hierdoor verandert afdalen evenmin in een bedr.

ww., als b. v. slapen in uitdrukkingen als den ge-

heelen dag slapen. Daarom behoudt het woord ook

het hulpw. zijn, als b. v. : Hij is, hij was, zij

10 ar en den berg afgedaald. || Men daalde den stoep

af, K. Zev. 2, 74. Men daalde. . . een paar trappen

af, 4, 197. Het afdalen van twee aanmerkelijk hooge

bruggen, beets, Cam. Obsc. 109.

— xviiüe en xvnide e. Voorheen werd afdalen ook

gebezigd van eene nedergaande beweging, die Diet

langs eene helling, maar vrij in de lucht en dus lood-

recht geschiedt, in welk geval men thans Nederdalen

zegt. || Een zegenende Engel , die in eene witte wolk

afdaalt, Leen. 3, 87.

Van Godes wei-beminde Soon

,

Die af-gedaalt is van den throon (tan den hemd),
End' is gekomen op de aard.

HOPPERUS 2U3.

— Vandaar, dat afdalen eertijds ook gezegd werd

van zaken, die iu eene rechte lijn naar beneden ko-

men, waarvoor thans insgelijks Nederdalen in gebruik

is. || Alle de kiuderen Israëls sagen dat vyer afdalen,

2 Chron. 7 , 3.

4) Met eene zaak als onderwerp.

a) Van stoffelijke voorwerpen. Zich in een hellend

vlak naar beneden uitstrekken, schuins afhangen. || Op
dèn wegh , die vau Jerusalem afdaelt na Gaza, Hand.

8 , 26. Telkens daalden de wegen af in diepe dalen eu

bergkloven, bosscha, Lev.v. lf
r.II, 153. Het mas-

ker, met een spelde aan de tuiten vast gespelt, daalde

soetelyk ter zydeu langs het hooft af, v. heems-
kerk, Are. 174. Een bandelier. . ., die van den rechter

schouder op de liuker heup afdaalde, K. Zev. 2, 193.

/>') Van onstoffelijke voorwerpen, bepaaldelijk van

het goed en kwaad , dat voorgesteld wordt als van den

hemel op de aarde komende. Naar beueden, op de

aarde komen , in 't algemeen , zonder dat aan den aard

der beweging gedacht wordt; ofschoon toch bet bij-

denkbeeld eener gelijkmatige en langzame beweging,

dat aan afdalen verbonden is , aan het woord in deze

beteekenis iets plechtigs bijzet, waardoor deze opvat-

ting meer bijzonder tot den hoogeren stijl behoort.

|| Een quaet is van denHeere afgedaelt, ihcha 1, 12.

Die edele wijsheid ... is ecue hemelgave , afdalende

vau God, v. D. palm, Sal. 7, 215.

Noyt isser grooter vreughd van d'Hemel afghedaeld.

STARTER 51.

Indien het goed van boven af moet dalen.

HOPPERUS 156.

Van het starrenveld

Daalt gij, verlichting, af, die beter dagen spelt.

HELMERS, Ged. 3, 144.

Dat van den glans , die eens mogt op uw velden stralen

,

Een nietig sprankjeu op mijn' schedel af mag dalen.

HoU. X. 3.

die Vader in de heemlen , van wien afdaalt alle goed.

DA COSTA -2, 336.

Dale uit Uw schoot nog eens dit wonder af!

TEH KATB 4, 317.

2) Figuurlijk.

a) Meest vergezeld van eene bepaliug met het voorz.

tot. Vau het hoogere, of hetgeen figuurlijk hooger ge-

rekend wordt, tot het lagere overgaan. In verschil-

lende toepassingen , t. w.

:

«) In belrekking tot stand, rang of vermogen.

|| In de omwenteling ziju vele aanzienlijke en rijke

ianiiuën tot den geringen eu behoeftigen stand afge-

daald. Tot den laagsten rang afdalen. — Daar de Hoog-
duitsche Joden hooger opgeklommen, en de Portugeezen

afgedaald zijn, v. hemert, Lekt. 7, 122. (Dat het

esprit de corps) niet uitsluitend aan de lieden vanden
tabberd of degen eigen is , maar door alle standen eu

beroepen afdaalt (zich uitstrekt tot iu de lagere),

v. D. palm, Red. 1, 112.

Eu liy die zijn gelijke ontmoet
In wie een gravenhoed doet pralen

,

Zal 't oog zoo licht niet af doen dalen

Op een van dubbelzinnig bloed.

beets, ÏHcht. Verh. 170,

in welke verzen het voorz. lot door op vervangen is

ten gevolge vau het bijdenkbeeld, dat het oug, tot

die vrouw afdalende, zich op haar vestigt.

— Tot iemand afdalen , zich jegens iemand (van

lagcreu rang) gemeenzaam betoonen. || Gij (de Nede-

righeid) leerdet hem tot den geringsten zijner medebur-

gereu afdalen, v. o. palm, Red. 1, 199. 't Is alleen

tot hen of haar , met wie men maar een of twee spor-

ten (op de maatschappelijke ladder) verschilt, dat

men niet gaarne wil afdalen, K. Zev. 1, 195.

,-J) In betrekking tot geestelijke ontwikkeling.

— Tot iemand afdalen, of tot iemands bevatting,

vatbaarheid enz. afdalen, zich in spreken of schrijven

naar de bevatting van iemand (van mindere ontwik-

keling) richten. || Een onderwijzer moet tot zijne leer-

lingen — tot de bevatting zijner leerlingen — weten

af te dalen. — Het is al een heel kunstje, om tot bet

volk af te daalen, en niet beneden den fatsoenlykeu

man ... te verzakken , Blank. 2 , 6. Dat , zoo ik de

Slikdorpers niet tot mij verheffen kan, ik mij getroos-

ten moet, tot hen af te dalen, K. Zev. 1, Uil.

y) Iu betrekking tot verschillende begrippen, aau

welke in verhouding tot elkander een hoogere of la-

gere rang wordt toegekend; als b. v. theorie tegeu-

over practijk, het algemeene tegenover het bijzondere

,

het goede of belangrijke tegenover het slechte eu on-

beduidende, enz. || Dat zo een vermaard man... uit

die verheevene kringen der wysbegeerte afdaalt , . . .

om. . . de verdeeldheden der volken te doen eindigeu,

Leev. 7, 275. Hoe meer een leeraar van het alge-

meene. . . afdaalt tot het bijzondere, v. hemekt, Lekt.

6, 45. Men zou tot de geringste bijzonderheden moe-

ten afdalen , om alle de verdiensten van dit stuk te

ontwikkelen, v. D. palm, Red. 1, 50. üat het een

Veldheer past, uit de hoogere sfeer zijner strategische

berekeningen af te dalen tot de kleinste bijzonderhe-

den, bosscha, Leo. v. W. II, 153.

Um in uws volks vergaderzalen

Tot heel den onzin af te dalen,

Dien dorre zelfvergoding baart.

DA COSTA '2, 41S.

(f) In betrekking tot den tijd, waarin het vroegere

geacht wordt hooger te liggen dan het latere, zoodat

men van het oudere tot het jongere afdaalt, gelijk

men van het jongere tot het oudere opklimt. Verg.

straks bij b). || Indien wij met ons onderzoek in de

hooge oudheid beginnen en tot op onze tijden afdalen,

bevinden wij , enz.

— Aaiiui. Ofschoon de begrippen van hoog en

laag betrekkelijk zijn, vooral in overdrachtelijke toe-

passing, eu meu dus naar gelang van het staudpunt,

waarop men zich plaatst, het eene met het andere

zou kunnen verwisselen, is het toch met het taalge-

bruik iu strijd, het oudere als lager voor te stellen,

en dus afdalen te bezigen bij eene verwijzing van het

tegenwoordige naar het verledene. Zoo b. v. bij v. d.

palm, Red. 1, 167: „Gij weet, dat ik geen oogge-

tuige geweest beu van de omstandigheden, die dezen

tijd kenmerkten, ja dat het geheugen derzelve tot de

dagen mijner kindsheid en jongeCugschap afdaalt.
'

De iu het volksbewustzijn aangenomen voorstelling

eischt bier opklimt.
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b) In bijzondere toepassing on de opeenvolging der

geslachten, waarbij weder het oudere als hooger, het

jongere als lager gedacht wordt: verg. 2, a , tf).

Afdalen staat dan nagenoeg met afstammen gelijk.

Ver» lat. descendere, fr. descendre , en boven, bij

Afbrengen, II, xvnde E., 4). Voorheen bezigde

men de uitdrukking nog in onsamengestelden vorm,

als bij hooft, Ged. 1, 144:

Wat het geslacht belangt , waer af hij comt te dalen.

Thans echter is afdalen ook hier eene ware samen-

stelling geworden, met den klemtoon op af. ||
De

afdalende' lijn (of linie), die het verband maakt Ins-

teken den stamvader en die van hem afstammen (ook

nederdalende en nedergaande lijn genoemd). — In.eene

regte linie, gelijk de overlevering zegt, afgedaald van

Ismaèl, v. d. palm, Red. 1, 80.

Dees overschoone Maeghd

Van 't edel oudt geslacht van Walta affgedaeld.

STARTER 197.

Ten is u niet genoegh, te sijn van B'ed'le stam.._.

Van Mansfeld afgedaeld. 387 -

Gy ze»t , uw stam is van de goden afgedaald.

LANQENDI.IK 2, 35.

— In dichterlijken stijl ook van zaken gezegd, die

door afstamming of erfopvolging tot iemand komen,

zijn eigendom worden.

Een naam met ridderglans omstraald,...

En wien reeds vijf paar eeuwen heugden,

Voor hy op u was afgedaald.

BEETS, Ged. 121.

ren. Van
Afl. Afdaling.

AFDALING, zuw. vr., mv. -d

Afdalen met het achterv. -ing.

1 ) Abstract. De daad van afdalen. , het afdalen ;
bijna

uitsluitend in de eigenlijke beteekenis ( 1 ,
a). Doch het

woord is in dezen zin weinig in gebruik
;
men zegt veelal

hel afdalen. ||
De afdaling (b. v. van een bergtop) ge-

schiedde langs eene smalle en kronkelende sleuf in de

rots. Na herhaalde afdalingen in de grot, had men

het plan opgegeven.

2) Concreet. Het middel om af te dalen. Bepaal-

delijk . ,_ In het krijgswezen. Afdaling (naar of m de

qracht), gang, waardoor men in de gracht afdaalt;

t w eene hellende gang of galerij, die gegraven

wordt om van den beganen grond in de gracht van

een aangevallen werk te komen. ||
Indien de bres- en

coiitrabatterijen voltooid en in werking zijn, begint

de aanvaller de descente of afdaling m de gracht ,

dat is eene hellende galerij onderaard sch, geblindeerd

of geheel open, lanuolt 2, 320. De overgang (van

natte grachten) geschiedt door middel van vlotten,

waartoe de bouwstoffen . . . door de afdaling worden

aangebragt, ald. De kolonnen... rukken door de af-

daling..- vooruit, 2,321.

APDAMMEN, bedr. z\v. ww., met hebben:

damde af, heeft afgedamd. Van Dammen, een dam

maken, 'en Af in den zin van afscheiding (30, c).

Hd. abdihnmen. In de waterbouwkunde. Van een water.

Het door middel van een dam afsluiten, van het

overige water afscheiden. || Een kanaal, een dok, eene

sluis afdammen. Het dok is afgedamd, omdat de sluis

hersteld moet worden. Bij het afdammen van een stroo-

mend water zijn groote voorzorgen noodig.

Afl. Afdamming.

AFDAMMIN&, znw. vr., mv. -dammingen;

verkl. -damminkje, mv. -jes (in de bet. 2). Van

Afdammen met het achterv. -ing. Hd. abdammnng.
'

1) Abstract. De daad van afdammen, het afdam-

men ; bet afsluiten van een water door middel van

een dam. || De afdamming is afzonderlijk aanbesteed.

Welke is bij dit werk de beste wijze van afdamming?

De afdamming der Ooster-Schelde.

2) Concreet. Het middel om af te dammen. De

dam, waarmede een water wordt afgesloten. || Groote

afdammingen maakt men eenigszins toogsgewijze , met

de bolle zijde naar den waterstand gekeerd. Het zal

noodig zijn, hier een afdamminkje te leggen.

AFDANKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

dankte af, heeft afgedankt. Uit Danken en Af in

den zin vau vrijmaking (30, d). Hd. abdanken.

1) Eigenlijk, met een persoon als voorwerp.

a) Oorspronkelijk. Iemand vrijheid geven om te

vertrekken , hem laten heengaan , onder dankbetuiging

voor bewezen dienst of eer. In deze eigenlijke opvat-

ting thans alleen nog gebruikelijk in bepaalde toepas-

singen, t. w.:

a) Bij begrafenissen. De aanwezigen bedanken voor

de eer aan den overledene bewezen, en daardoor het

teeken geven dat men vrijheid heeft om heen te gaan.

Afdanken wordt dan, met verzwijging vau het object

,

als schijnbaar onz. ww. gebezigd. Doch het woord is

in dezen zin niet algemeen meer in gebruik. || Ik zal,

na de begraafnis, afdanken, weil.

p') Bij huwelijksaanzoeken. Een vrijer, een min-

naar afdanken, hem bedanken, henschelijk afwijzen;

eigenlijk , hem vrijheid geven om heen te gaan , onder

dankbetuiging voor de eer van zijn voorstel. ||
M.

„En die Töller?" I. „Wel, die (voor dien) heb ik al

lang afgedankt; zo een mof!" Leev. 2, 24. Wim...

meent, dat ik het niet in myne gedagten moet nee-

men, om hem (den minnaar) af te danken, 2, 151.

De handelwijze , welke zij jegens den afgedankten vrijer

te volgen had, K. Zev. 5, 191.

b ) Bij uitbreiding. Van personen , die men in dienst

heeft, als bedienden, werklieden enz., inzonderheid

van krijgs- en scheepsvolk. Ze uit den dienst ontslaan

,

t. w. omdat men hunne diensten niet meer noodig

heeft. Het daukbetuigcu treedt hier zeer op den achter-

grond; alleen blijft er nog het bijdenkbeeld van over,

dat het ontslaan geen gevolg is van ontevredenheid

over de verleende diensten. ||
Bedienden, dienstboden,

soldaten , matrozen afdanken. De troepen werden be-

taald en afgedankt. — Daarna dankte de Stadt- houder

dit volk af, v. heemskerk, Are. 235. Koets en

paarden wierden verkogt; men dankte de boojen , op

twee meiden na , af, Burg. 453. Terwijl hij
. . . twee .

.

.

in zijn' dienst strijdende groote veldheeren . . . had

moeten afdanken, FOKKE, £. R. 4, 14G. Nu eischte

Holland, dat vijftig vendels nitheemsch voetvolk zou-

den worden afgedankt, v. LENNEP, Gesch. 7, 10.

Vanwaar mijn legermaeht

(Eens afgedankt) op nieuw in 't oorlogsveld gebracht?

Ell.u. 3 , 389.

l.-itiiu. Geen navolging verdient het gebruik

van afdanken voor tijdelijk ontslaan, tijdelijk van

dienst vrijstellen, in welken zin het hier en daar m
militaire reglementen voorkomt; b. v. in een zin als:

„ Na de exercitie op het kazerneplein gekomen ,
wor-

den de troepen afgedankt," voor laat men :e in-

rukken.— Syn. Zie Ontslaan.

2) Overdrachtelijk, met eene zaak als voorwerp.

Gemeenzame, min of meer schertsende uitdrukking

voor

a) Iets afschaffen, uitscheiden met het er op na

te houden. || Rijtuig en paarden afdanken. Sedert hij

aan 't sukkelen geraakt is , heeft hij zijne paarden af-

gedankt.

b) Iets buiten gebruik stellen. ||
Een rijtuig, een

rok, een hoed, een kleedje, een stuk huisraad enz.

afdanken. Een schip afdanken. Hij heeft zijne onder-

ivrtsehe koets afgedankt, en een elegant rijtuig ge-
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kocht. Ecu afgedankte jas. — In afwachting, dat de

naaister niet een nieuwe japon ge] ijn, en

het bestoven rcisi:ewaad geheel kou worden afgedankt

,

K. Ztü. 5, 72.

Cecrop* lijn' burgerij steld' op het droogh Ie pronck
De kiel die legherijck veel' vtjands kielen CODCk .

AU afgedanckt.

hoopt, Ged. 1, 209.

— lanm. Uit het lloogd. nagevolgd, doch met ons
•n in strijd, is lat gebruik van afdanken voor

het vrijwillig nedaieggen van een ambt. || Een oud

notaris, die sinds lang zyn ambt afgedankt heeft,

deixroix, Morgend, m. e. a. 102.

Afl. Afdanking. Voorheen ook afdank, voor ficu-

sche afwijzing, weigering, bedankje (t. \v. van een

vrijer), als bij eredero, Luc. 28:

O vonnis al te hart! de afdanck is te straf,

Dijn van desen let vader gaf.

AFDANKING, znw. vr., mv. -dankingen.
Van Afdanken met lic t achterv. -ing. lid. abdankung.

1 van afdanken , het afdanken ; inzonderheid

het uit den dienst ontslaan van krijgs- en scheeps-

volk.
|i I)e beste laudtmilitie was, door... verscheide

afdankingen. rnietight, brandt, De Huiler

N ii moest echter de plegtigc afdanking van het

Corps nog plaats hebben, kemper, l'erh. 2, 177.

Nu kwam Holland met een nieuwen voorslag op, ter

afdanking van 105 vendels en van de halve ruiterij,

v. i.is.sn', Geich. 7, 10. Holland <_-af . . . last.

om de afdanking voor Paachen te doen plaats heb-

ben, 7, 11.

\aiiin. Uit het lloogd. nagevolgd, doch met ons

taaleigeu in strijd , is het gebruik van afdanking voor

het on/slag uit een ambt in 't algemeen, zonder het

bepaalde bijdenkbeeld , dat aan afdanken eigen is

:

zie ald. 1 , b) en verg. de Aanm. bij 2). || Om den
kapitein de afdae ambts t* doen geven,

DIK i 28.

AFDANSEN, bedr. en onz. zw. ww., met heb-

ben en zijn: danste af, heeft en is afgedanst. Uit

Dansen en Afin verschillende opvattingen. Hd. ab-

tanzen.

I. Rpdrijvend , met hebben.

I ) M ion als voorwerp.

a) Af in den zin van scheiding (30, c). In de

gemeenzame nitdrokking:

Iemand een meisje afdansen , door met haar te

dansen , haar van hem afhouden , hem de gelegenheid

benemen om een dans met haar te doen of haar bijzijn

te genieten. || Hij kelen dans met uw nichtje

kunnen krijgen; ik heb ze hem telkens afgedanst.

b) Afin den zin van uitputting (30, »). Iemand
uitputten , afmatten , d t hem of haar te

dansen. || Hij heeft op dat bal verscheiden dames af-

gedanst. Zij is onvermoeid; het moet al een heclc dan-

ser zijn , dien zij niet afdanst.

— Ook als wederk. kk. Zich afdansen, verl. tijd

rich afgedanst, wann verhaal der

handeling, en is afgedanst, wanneer uien de vermel-

ding van den veranderden toestand bedoelt. Zich door

dansen afmatten. || Gij danst n te veel af, lief kind!

Hij heeft zich gisteren afgedanst. Ik ben afgedanst.

2) Met eene zaak als voorwerp.

a) Afin den zin van scheiding (30, c). Iets door

dansen scheiden of doen loslaten van iets anders , waar-
aan het vastzit. || De hakken van zijne schoenen

afdansen. De verf van den vloer afdan-en.

4) Af in den zin van verslijting (30, m). Door
dansen verslijten, onbruikbaar maken. || Zijne schoenen
afdansen.

c) Afin den zin van ten einde toe (30, XV \|.t

een dans of eene bepaling van maat als objee'

dans ten einde toe dansen; of wel, eene zekere hoe-
veelheid dansen afdoen. |j Zij gevosldc zich zoo onpas-
selijk, dat zij de quadrille niet afdansen kon Hel .

programma {al de aangekondigde danst.

Zij Leeft dezen winter wat afgod

I. Onzijdig . met hebben en .-

a) Afin den zin van lm einde toe (30, k). Hiilpw.

hebben. Zooveel dansen als men zich voorgesteld heeft

te doen. || De dansmeester liet hen eerst afdansen;

toen kwam de beurt aan ons. Als zij afgedanst heb-
ben , kunt gij beginnen.

b) Af 'm den zin van verwijdering (30, a). Hulpw.
zijn. Zich dansend verwijderen; meestal schertsend,

om juist het tegei . aan te duiden, en 'In-

van iemand gezegd, die teleurgesteld of misnoegd met
loodeu schoenen vertrekt Gemeenzame uitdrukking.

zei hem , waar bel op stond
;

en daarmee kon hij afdansen. Dans nu maar spoedig

af; ik wil er niets meer van I

AFDATJWEN, onz. en bedr. zw. ww., met
zijn en hebben- dauwde af, is en heeft afgedauwd.
Uit Dauwen en Af in deu zin van naar be

(31, a). Hd. abthauen. Alleen in dichterlijken stijl.

I) On«. Hulpw. zijn. Als dauw uit iets nederda-

len. || De zegen, die afdaawt uit dm Ho
II) Bedr. Hulpw. hebben. Als dauw doen neder-

dalen.

.i-eli , met lauwren digt omschhfinwd,
Wat bloemen neêrgestrooid , wat tranen afgedfl

boxman, Ged. 12.

AFDEELEN, voorheen ook afdeden en af
deglen geschreven, bedr. zw. ww., met hebben: deelde

af, heeft afgedeeld. I it beden en Af in dm zin

van afscheiding (30, e). Hd. «I,tr l
' in .he-

len scheiden, verdeden; t. w. uut een bepaald doel,

en dus met overleg en regelmaat, en wel zóó dat de
declen, ofschoon van elkander afgescheiden ol althans

onderscheiden, tocli met elkander in Intrekking blij-

ven staan m te zamen blijven uitmaken.

||
Arbeiders IC school in klassen

afdcclci ' tailTon is in compi etleeld.

tbocken zijn afgedeeld in boeken, titels en ar-

tikcls. Ken dnimstok, in palmen, duimen en

afgedeeld. liet etmaal i- op zeeschepen in zes wachten
van vier mi n afgedeeld. — (IFapetis) in twee of meer
vakken afgedeeld, v. lennep, Gesch. 2, s. De kel-

der... was in tweeën afgedeeld, K. Ze». 1,151. liet

gezelschap was in groepen afgedeeld, 2, 71.

Mijn eenich ooghenmerek was, 't spel wil ..f te deelen,
Opdat het deriycfe , .-..n, '" werekeujek mocht spelen,

BTABTBR 345.

een grot, door zuil bij zuil geschoord,
En atV '*refcde Zalen,

TB.V KATK 4 , 833.

Hem volgen dan met st.it- lok.' ichreden
Priesters, in t^ üiooren nlgedeeld.

4 , 2.'.2.

Syn. Zie Deelen, bedr.).

xvn.

i

r i. Voorheen gold afdeelen, evenals hd.

abtheilen, in ecuc andere betrekenis, doordien afin
mi van werkelijke scheiding of verwijdering der

deelen wer.l opgevat, terwijl het thans meer voor af-
scheiding of onderscheiding wordt genomen , waarbij

de samenhang der deelen niet wordt verbroken
|

Af, 30, c). Ajdeelen stond dan f lijk met tch
afzonderen, en werd L'ezcgd van een deel, dat van

bet geheel wordt Keggenomen. Die bcteekenis, reed»
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aan goth. afdailjan eigen, ea evenzeer aan mul. af-
delen, afdeglen (Mnl. Wdb. 1, 128), was nog iu de

17 do ee.uw iu gebruik. || Van der kinderen Israëls helft

,

welcke Mose afgedeelt hadde van de mannen die ge-

streden hadden, Num. 31, 42.

Of hebt gy uwe schat aen huysen en kasteelen?
De brandt, de felle brandt, die kan s'u licht afdeelen.

schaep , Bloem-luijrujt 3.

Thans echter is zij verouderd. Afdeelen beantwoordt
uu alleen aan fr. diviser, niet meer aan séparer. In
strijd met het taalgebruik schreef tollens (6, 159):

Geen bergtop deelt hen af, geen zeeën tusschen beide.

Afl. Afdeeling.

AFDEELING , znw. vr., mv. -deelingen ; verkl.

-deelinkje , mv. -jts. Van Afdeelen met het achterv.

•ing. Hd. abtheilung.

1) Abstract. De daad van afdeelen, het afdeelen.

In dezen zin weinig iu gebruik. || De afdeeling der

scholieren in klassen. De afdeeling van den Bijbel in

hoofdstukken en verzen.

2 ) Concreet. Het gewrocht van afdeelen ; hetgeen

door af te deelen verkregen wordt . Een der deelen

,

waarin een geheel is afgedeeld; hetzij met het geheel

vcreenigd blijvende, hetzij daarvan afgezonderd, maar
altijd in een of ander opzicht van al het overige

kennelijk onderscheiden. Het geheel kan eeu samen-
hangend iets zijn, of eeue vereeniging van personen
of zaken: ecu onderscheid, waaruit eenc tweeledige

opvatting voortvloeit.

a) Een der deelen, waarin een samenhangend ge-

heel is afgedeeld , kennelijk van de overige deelen on-

derscheideu. || Een zeker aantal afdeelingeu hebben.

Iu een zeker aantal afdeelingeu verdeeld ziju. Het hart

der zoogdieren en vogels heeft vier afdeelingeu , door

wanden gescheiden: twee boezems en twee kamers. Het
boek is iu twee afdeelingeu verdeeld. De hoofdstukken

der Grondwet zijn iu afdeeliugen gesplitst. — Die ver-

schilleude afdeelingeu , welke alzoo op eeu wapeubord
ontstonden, (noemde men) kwartieren, v. lennep,
Gesch. 2, 9. De afdeeling, waarin zij plaats namen
(in den spoorwagen), K. Zei). 5, 297.
— In de toonkunst. Gedeelte van een muziekstuk

,

door eene langere of kortere rust van het volgende ge-

deelte afgezonderd, en zich daarvan onderscheidende

door deu aard der gedachten of gewaarwordingen, die

het uitdrukt.

b) Vereeniging van personen of zaken, die een deel

uitmaakt van eeue grootere vereenigiug , en zich van de

overige deelen onderscheidt, hetzij door verschil van
doel, van bestuur, van inrichting enz., hetzij door

andere kenmerkende eigenschappen. || Uit een zeker

aautal afdeelingeu bestaan. Het leger bestond uit drie

afdeeliugen, elke onder het bevel van een afzonderlij-

keu divisie-generaal. De Koninklijke Academie van We-
tenschappen bestaat uit twee afdeelingen, elke van
vijftig leden.

Vooral gewouu in bijzondere toepassingen , t. w.

:

— Bij de departementen van algemeen bestuur. Een
der onderdeden, waarin het departement gesplitst is,

met de behandeling eener bepaalde soort van zakeu

belast. || De vijfde afdeeling van het departement van

Biuneulandsche Zaken (voor onderwijs, kunsten en

wetenschappen). De afdeeling Statistiek.— Bij de volksvertegenwoordiging. Een der onder-

deden, waarin elke der beide kamers verdeeld is, tcu

behoeve der voorloopige overweging van ingekomen
voorstellen. Ook sectie genoemd. || De begrooting

wordt in de afdeelingeu onderzocht. De afdeelingeu

benoemen hare voorzitters, ondervoorzitters en ver-

slaggevers. Hij behoort tot (of is lid van) de eerste

afdeeling. Het trekken der afdeelingeu, het bij loting

bepalen, uit welke leden der Kamer iedere afdeeling
beslaan zal.

— In het krijgswezen te lande. Voorheen de be-

naming van een zoodanig trocpengedeelte , dat nu Re-
giment heet. Thans echter, in ruimere toepassing, in

't algemeen : Een grootere of kleinere troep soldaten , met
zeker doel van de overige afgezonderd. || Eene kleine

afdeeling werd gezonden om het bruggenhoofd te be-

zetten. — Een bevroren plas, waar hij zijn benden in

twee afdeelingeu liet overtrekken, v. lennep, Gesch.

1, 130. Sedert de bataillons en eskadrons bepaalde af-

deelingen ziju geworden, landolt 2, 138.
— Iu het krijgswezen ter zee. Een der ouderdeelen

van een eskader eener groote vloot; in de zeetactiek

bekend ouder den naam van divisie. || Elk eskader

bestaat gewoonlijk uit drie afdeelingen.

— Iu de aardkunde. Vereeniging van groepen vau
delfstoffen, die gemeenschappelijke hoedanigheden heb-

ben. || Hen vereenigt Groepen tot Afdeelingen, en
Afdeelingen tot Reeksen of Tijdvakkeu, staking,
Termin. 9.

AFDEINZEN, onz. zw. ww., mat zijn: deinsde

af, is afjedemsd. Uit Deinzen en Af iu den zin vau
verwijdering (30, a). Voorheen ook afdeizen, «elke

vorm echter (bij plant, de eenige) thans verouderd

is, ofschoon nog door jjild. (7, 342) gebezigd: zie

straks de aanh. bij 1).

1) De gewone opvatting. Vau menscheu en dieren.

Zich in achterwaartseke richting verwijderen vau iemand
of iets , waartoe men eerst genaderd is ; achteruitgaan ,

teruggaan, t. w. uit vrees, outzag of schaamte. || Ik

zoude u mijn geheid hart geopeud hebben; ik stond

. . . iu beraad , maar uwe vrolijke levendigheid deed

mij afdeinzen , Wildsch. 5 , 229. Alle zijne aankla-

gers moesten met beschaamde kaken afdeinzen , iiaaf-

ner , Pal. 2 , 322. Het meisje haalde een klein kruis

uit den boezem vau haar kleed, eu hield het den draak

voor, die afdeiusde, GEEL, Drach. 15.

De heilweg, ja, is eng; maar enen. In 't bereizen
Untmoet men echter 't geen zoo dikwerf af doet deizen.

BILD. 7, :}4-\

Dan botsten ze op elkander met hun last,

En deinsden af, met wederkeerig smalen.

TEN KATE 5, 173.

— Inzonderheid vau aanvallers in een gevecht, die

zich door vrees geuoodzaakt zien deu aanval te sta-

ken eu terug te trekken. || Vijftienhonderd man...
waren iu Gaasterland gevallen ; maar deinsden af en

scheepten zich weder in, toeu enz., v. lennep, Gesch.

2, 43. Tresloug begroette hen zoo fel uit zijn ge-

schut, dat zij genoodzaakt werden af te deinzen, 4, 81.

De keizerlijke benden konden niet verder dan tot Nij-

megen doordringen , en moesten toen met schande af-

deinzen, bosscha, Held. 1, 73. Met bebloede kop-

pen . . . moeten afdeinzen , 1 , 290.

Tot driewerf wankelen zyn sidderende kuien ;

Tot driewerf deinst hy af, en schynt gereed te vliên.

feitama , Tetem. 478.

Triumf! daar deinst de vijand af!

de lannoï, Nag. Dichtw. 80.

2) Alleen iu dichterlijken stijl. Van zakeu. Achter-

waarts gaau, teruggaan, terugwijken.

't juist beheer der licht outvlambre tochten,...
Waar 't bloed door afdeinst of te voorschijn kooint in 't gaan.

BILD. 6, 415.

— In de aangehaalde plaats is het bijdeukbeeld

vau vrees nog niet geweken, daar de dichter het terug-

dringen vau het bloed bij schrik of angst bedoelt. Doch
dat bijdeukbeeld valt geheel wreg, waar afdeinzen ge-

bezigd wordt vau bet (schijnbaar) terugwijken van
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voorwerpen, vau welke meu zich verwijdert, eu die

allengs uit het gezicht verdwijuen.

«>rL gevoel >.tn smart

,

Uit zucht tot huis en haard, bekruipt hun 't heldenhart

,

Noch trekt hun blik terug naar de afgedeinsde xoomen.
TOLLENS 6 , 6.

Haast is de reede ontvaren , en 't land deinst af met zijn steden.

BAC, £neiV 1, 108.

— Met nog stouter overdracht wordt afdeimen
door bild. toegepast op het terugwijken of uit het

oog verdwijnen vau den tijd in het verledene.

De schemering der afgedeinsde tijden.

10, 357 (a. 1796).

Afl. Afdeining.
AFDÉIZEN. Zie Afdei.nzen.

AFDEKKEN, bedr. zw. mr., raet hebben:

dekte af, heeft afgedekt. Uit Dekken en Af in ver-

schillende opvattingen. Hd. abdecken.

1) Af in den zin vau onldoening (30, e, fi). Iets

ontdoen van datgene dat tut bedekking dient, of waar-

mede het overdekt is.

o) Van de huid of het vel, als deksel beschouwd,

ontdoen ; villen. Alleen in gebruik van dieren , die niet

door slachtershand zijn gestorven (verg. echter de Aanm.
bij 3, b). Ook Koudslachien genoemd; doch de meest

gewone uitdrukking is Villen. || Een paard, eene ver-

dronken koe afdekken De bewoners van dat dorp be-

staan grootendeels vau het afdekken vau paarden en

koeien.

b) Van eene gedekte tafel. Ze ontdoen van het eet-

gereedschap en het tafellaken , waarmede zij gedekt is.

Thans gewoonlijk Afnemen genoemd. || De tafel af-

dekken. Dek de tafel af, en zet het theegoed klaar. —
AU ik te twee uuren niet thuis ben, wordt de tafel

afgedekt, en het huishouden gaat zyn gang, Blank.

1, 227.

c) In de weverij. Van den boom, waarop onder

het weven gaandeweg de geweven stof wordt opgewon-

den. Dien ontledigen, door er de stof af te winden;

t. w. wanneer hij door de veelheid der opgewonden

stof een te grooten omvang heeft gekregen. Ook met
verzwijging van het object, en du3 schijnbaar uuz.

gebezigd. || Den borstboom, den onderboom_ afdekken.

Het wordt tijd om af te dekken.

2) Afin den zin van afscheiding (30', c). In de

bouwkunde. Van een muur. Dien aan de bovenzijde

met dekstukken of met eene rollaag bedekken, om bet

bovenvlak tegen inwateren eu afbrokkelen te beveili-

gen. || Een kolkwand afdekken. De sluismuren zijn

nog niet afgedekt.

3) Afin den zin van ten einde toe (30, X). Ge-

daan maken met dekken. Ook (in de bet. a, u en /?)

met verzwijging van het object, en dus schijnbaar onz.

a) Eigenlijk. — «) Iets, t. w. een gebouw, ge-

heel eu al dekken; het dak afmaken. || De schuur

was nog niet geheel afgedekt. Wanneer zal men eens

afdekken ?

/?) Het tafeldekken ten einde brengen. || Dek maar
gauw af; we moeten wat vroeg eten.

i) Overdrachtelijk, met een persoon als voorwerp.

Iemand duchtig slaan , afranselen , afrossen ; hem als

't ware geheel en al, over 't geheele lijf, met slagen

overdekken; ook Toedekken genoemd. Gemeenzame en

schertsende uitdrukking; verg. de zegswijze iemand
een pak geven, een pak slagen toedienen, waarin

mede de slagen met ecu dekkend pak kleeren worden

vergeleken. || Men dekte hem dnchtig af. Hij werd
deerlijk afgedekt.

— Aanm, De verklaring van afdekken in den

laatstgenoemden zin, als geheel overdekken (met sla-

gen), is stellig naar de hedeudaagsche opvatting de

I.

natuurlijkste. Intusschen is het niet onwaarschijnlijk,
dat de oorspronkelijke meening toch eene andere ge-
weest is, uit de boven (1, a) vermelde beteekenis \ au
villen, de huid afs/roopen afgeleid. Het ohd. kende,

jWjan, ons villen — denominatief van fel,
ons vel — nog een ww. fillan in den zin van gee-
selen, duchtig slaan. Zie graff 3, 4G9, eu ver;;,

ufri. Jilla , osaks. fillian, onl. fillan, alle iu dezelfde

beteekenis (ricut. 740; SOHMELLER 35; iieïne,
Hét. 190, Alind. Denkm. 114). Dat het laatste een
ander woord is dan het eerste, verschillend vau oor-

sprong, blijkt duidelijk door de opmerking, dat het

eerste zijn grond heeft in vel, lat. pellis, terwijl het

tweede aan lat. pello beantwoordt (vanwaar pulsus,

slag). Doch het gelijkluidende der beide woorden gaf
licht aanleiding om ze met elkander te verwarren , en

fillan (geeselen) op te vatten als ziende op het af-

stroopen der huid: eene verklaring, die dan ook door
graff en zelfs door grimm werd aangenomen („weil

rnthenstreiche die haut ablósen," J)UA. 704). Toen
nu eenmaal fillan (geeselen) aldus opgevat ui nut

filljan ( villen ) gelijkgesteld werd , lag het voor de hand
,

het woord met afdekken te verwisselen , dat even-

zeer villen beteekende, en zóó ook aan afdekken deu
zin van afrossen toe te kennen. Doch die overgang
is niet meer voelbaar voor het taalbewustzijn van een

later geslacht, dat daarom afdekken onwillekeurig an-

ders verstaat, aan overdekken met slagen deukt, en
dan ook niet geaarzeld heeft, nog een ander soortge-

lijk woord, toedekken, daarnevens te vormen.
Afl. Afdekker, afdekkerij , afdekking (het laatste

weinig in gebruik, dan alleen in de bet. 2), en dan
zoowel in deu abstracten zin van het dekken vau een

muur, als in den concreten van het dekkende, t. \v.

het dekstuk of de (dekkende) rollaag).

AFDEKKER, zuw. m., mv. -dekkers. Vau
Afdekken niet het achterv. -er. Hd. abdecker. Eigen-
lijk iu 't algemeen iemand die afdekt; doch alleen

gebruikelijk in de bet. 1, a), voor: Iemand, die vau
het afdekken , in den zin vau villen , zijn beroep

maakt; dus zooveel als het meer gewone vilder, koud-
slachter. || Hij is geen slager, maar afdekker van

beroep. Hij heeft zijn ouden knol aan een afdekker

verkocht.

AFDEKKERIJ, zuw. vr., inv. -dekkerijen.

Van Afdekken (in de bet. 1, a) met het achterv.

-r-ij. Hd. abdeckerei.

1 ) Het beroep of het handwerk van een afdekker
of vilder; hetzelfde als het meer gewone vilderij.

|
Nu

er zulk eene sterfte onder het vee is, gaat de afdek-

kerij goed.

2) De werkplaats van een vilder; vilderij. || Hij heeft

achter zijne schuur eene afdekkerij laten inrichten.

AFDELVEN, bedr. rt. ww. der 1"« kl„

met hebben: dolf af, dolven af, heeft afgedolven.

Uit Delven, en Af 'm verschillende opvattingen. Voor-
heen gewone uitdrukking, thans alleen nog iu geweste-

lijke spraak bekend , voor het uu gebruikelijke Afgra-
ven, in al de beteekeuissen van dat woord. Zie ald.— In figuurlijke toepassing vindt men afdelven

gebezigd bij starter 219, waar hij deu herder Sile-

nus zeggen laat:

Maer nu is 't m ij n {mij; om 't asen te doen

,

Laes ! en daer ben ick geheel afgedolven

!

d. i. er van afgesneden, gelijk meu b. v. het vee

(waarvan Silcnos zooeven gesproken had) door het

delven of graven eener sloot den toegang tot eene

weide afsnijdt.

Afl. Afdelving.

AFDENKEN, bedr. en wederk. onreg. zw. ww.,

met hebben \ dacht (zich) af, heeft (zich) afgedachl.

29
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Uit Doden en Af in verschillende opvattingen.

Hd. abdenken, ofschoon in geheel andere beteekenis

(orimm, D. Wtb. 1, 20).

I) Itedr. Af va den zin van ten einde toe (.30, k).

Met eene bepaling van maat als object. Eeue zekere

mate van nadenken , als arbeid of taak beschouwd

,

volbrengen.
|| Een hoogbejaard wijsgeer, die in zijn

leven heel wat afgedacht heeft.

It) Wederk. Afin den zin van uitputting ( 30, n).

Zich afdenken, zich afmatten door ingespannen den-

ken. || Ik heb mij over dat vraagstuk zitten af te

denken, maar het niet kunnen oplossen. — Een man
van staat, die zig afdenkt en afwerkt oin het groot

algemeen nut te bevorderen, Wihlsch. 3, 34S. Ik heb

my zo moede, zo afgedagt,. . . dat ik al eens uitrusten

moet , Leev. 6 , 335.

xviide E. Bredero bezigt afdenken in de betee-

kenis van iets door denken ergens uit opmaken, na-

gaan , begrijpen , waarbij Af dan genomen wordt in

den zin van figuurlijke on/Ieening ( 30, i); in nagenoeg
dezelfde opvatting derhalve, waarin men ook iets ergens

uit afnemen zegt. || Insonderheyt kan ick wel af-

dencken , dat ick de nydige spiune-koppen , noch de

neus-wyse sinnelijcke , niet behagen en sal kounen

,

Lucelle , Voorw. 3.

AFDICHTEN, bcdr. en wederk. zw. ww., met
hebben: dichtte (zich) af, heeft (zich) afgedicht;

als wederk. ww. ook met zijn en weglating van het

wederk. vnw. : is afgedicht, t. w. wanneer men niet

het verhaal der werking, maar de vermelding van den

veranderden toestand bedoelt. Uit Dichten , verzen

maken, en Afin verschillende opvattingen. Weinig in

gebruik, en alleen in schertsenden en gemeenzamen
stijl, in toepassing op ongeoefende verzenmakers, om-
dat in de beide beteekenissen het dichten als een ver-

moeiende arbeid wordt opgevat.

Ij Itedr. Aj"in den zin van ten einde toe (30 , k).

Met eene bepaling van maat als object. Een zeker

aantal verzen , als een arbeid beschouwd , vervaardi-

gen; als verzenmaker eene zekere taak volbrengen.

|| In de dichtlievende genootschappen der vorige eeuw

is heel wat afgedicht. Hij moet voor morgeu zijn

bruiloftsvers nog afdichten.

II) Wederk. Af in den zin van uitputting (30, «).

Zich afdichten, zich door dichten, door verzenmakeu

zwaar vermoeien, afmatten. || Hij kon geen twee

verzen meer sameulijmen; hij had zich afgedicht (of

was afgedicht).

— Overdrachtelijk ook van de pen gezegd, die den

dichter vertegenwoordigt, als b. v. bij huygens 1 , 388
,

waar hij aan het slot van zijn Hofwijck het woord

nederig op zich zelven toepast

:

Verheught u, leser-Hef: 't is met my omgekomen;
Mijn' penn' is afgedicht; vreest voor geen' langer droomen.

AFDIENEN, bedr. zw. ww., met hebben:

diende af, heeft afgediend. Uit Dienen en Af in

den ziu van verwijdering (30, a). Hd. abdienen;

verg. fr. desservir. Na het eten de tafel opruimen

;

hetzelfde dat ook Afdekken en meer gewoonlijk Af-
nemen heet (zie ald.); het tegenovergestelde van Op-
dienen. || Eene meid, die op dit oogenblik de kamer
binnentrad om de ontbijttafel af te dienen , dflcroix

,

G. of L., 38.

AFDIEVEN, bedr. zw. ww., met hebben: diefde

af, heeft afgediefd. Uit Dieven en Af in den ziu

van ontleening (30, h). Hd. abdieben. Met een per-

soon in den 3dc° nv. Iemand iets afdieven, het hem
behendig ontstelen, afhandig maken. Verzachtende uit-

drukking, en alleen van kleinigheden gezegd. || Daar
heeft de jongen mij weer een paar sigaren afgediefd.

\ ii ii in. De bijwoordelijke uitdrukking Afjedieft

(met den klemtoon op de laatste lettergreep) heeft met
het verl. deelw. afgediefd niets te maken , maar is

een geheel ander woord. Zie Afgedieft.
AFDIJKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

dijkte af, heeft afgedijkt. Uit Dijken en Af in den
zin van afscheiding (30, c). Hd. abdeichen. In de

waterbouwkunde. \'au een land. Het door bedijking

afscheiden, door middel van een dijk afsluiten. || Wie
zijn land des winters door het IJ-water wil laten

overstroomen , moet het eerst van zijns buurmans land

behoorlijk afdijken. — Aan die van Assendelft (werd)
gelast hunne landen af te dijken of van achteren te

bekaden , zoodat geen water van hen zou kunnen ko-

men op de meren , g. de vries , Roti. Xoorderkta. 87.

Sjn. Afdijken, Afdammeit. — Het laatste wordt
van een water gezegd, het eerste van een land. Een
dam wordt geworpen in het water, een dijk gelegd

op het land.

— Afdijken, Bedijken. — Het verschil bestaat

hierin, dat bedijken te kennen geeft, dat men een

land door middel van een dijk tegen het water be-

schermt , terwijl afdijken alleen beteekent het afschei-

den door middel van een dijk, hetzij men land van
naastgelegen land, hetzij men land van aangrenzend

water afsluit.

,tfl. Afdijking.
AFDIJKING, znw. vr., mv. -dijkingen. Van

Afdijken met het achterv. -ing.

1 ) Abstract. De daad van afdijken , het afdijken
j

het afsluiten van een land door middel van een dijk.

|| De wijze van afdijkiug is door het bestuur voorge-

schreven. De afdijking zal weldra worden aanbesteed.

2) Concreet. Het middel om af te dijken. De dijk,

waarmede een land wordt afgesloten. || Men heeft de

afdijking doorgestoken en het water op den aangren-

zenden boezem laten afloopen.

AFDINGEN, bedr. ww., oudtijds zwak (mul.

dingede
,
gedingel), thaus sterk, van de 1""> kl., met

hebben : dong af, heeft afgedongen. Uit Dingen , in

den zin van een minderen koopprijs bieden, en Af
in dien van vermindering (30, b). Hd. abdingen.

1 ) Eigenlijk. — a ) Met een gedeelte van een ge-

eischten koopprijs, als object. Het door dingen van

den koopprijs doen afnemen ; zooveel minder bieden

en van den verkooper verkrijgen , dat hij zooveel op

zijnen eisch laat vallen. De gevraagde koopprijs wordt

aangewezen door het voorz. van of op, de verkooper

door tij, of wel alleeu door deu 3^'" nv., welk laatste

bepaaldelijk het geval is, wauncer hij door het wederk.

vnw. (zich, mij enz.) wordt aaugeduid. || Iets, veel,

weinig afdingen. Een gulden , een stniver , de helft

op (of van) eene som afdingen. Bij dien winkelier kau

men nooit iits afdingen. Hij laat zich niets afdingen

,

verkoopt tegen vaste prijzen. — De verkooper, die

. . .van zyu vollen eisch geen duit wil laten afliugen,

v. effen, Speet. 5, 178. „Hoeveel wel?" „ Anderhalf

miljoen." „ En valt daar niks op af te dingen ?"

K. Zev. 2, 126.

— Zegsw. Wat men afdingt, is het eerst betaald.

— Bij uitbreiding ook in toepassing op eischen

,

die niet in geld bestaan, als gestelde voorwaarden

enz. || Dat zijn mijne voorwaarden, waarop ik niets

laat afdingen. — d'Estrades gaf nu aan De Witt te

kennen , met welke plaatsen zijn meester zich tevreden

zou stellen;., de Koning wilde zich niets laten af-

dingen, v. lennep, Gesch. 7, 178.

— Zegsw. Daar is (of daar valt) niet (of niets)

op af te dingen , daar is niets aan te veranderen , het

moet zoo gebeuren (of zoo blijveu als het is).

4) Zonder uitgedrukt object, en dus schijnbaar onz.

Pogingen aanwenden om iets van den geëischten koop-

prijs af te krijgen , trachten dien te verminderen ; min-
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der bieden dan gevraagd wordt. || Ik wil niet afdin-

gen; hier hebt ge het volle geld. Ik houd niet van

afdingen. — Waarom dingen onze hnizelyke vrouwtjes

altoos af, als zy van groen- en visch-wyven koopenV

Blank. 3, 36G. Ik betaalde zonder afdingen den ge-

vraagden prijs, v. LENNEP, Hom. 3, 19.

2) Overdrachtelijk. Van ecue bewering, eene uit-

spraak, een oordeel enz. Er iets op (of van) aj'dingen

,

ze niet geheel toestemmen of aannemen , maar gedeel-

telijk ontkennen of verwerpen; eigenlijk, de gevraagde

volledige instemming niet toestaan. || Die stelling i^

veel te algemeen; er valt heel wat op af te dingen.

— Inzonderheid, met de ontkenning : Er niets op

(of van) a/dingen, het gaaf toestemmen, er niets aan

te kort doen. ||
Wij willen niets afdingen van den

lof der martelaren, bokoek, Leerr. 2, 280.

„Daar is, voorwaar!" dus neemt hij tliands het woord,
„Niets op den raad des Veldheers af te dingen."

TEN' KATK 4 , 416.

Afl. Afdinger {-ster), afdinging (beide weinig in

gebruik ).

AFDISSELEN, bedr. zw. w\\\, met heiben:

disselde af, heeft afgedisseld. Uit Disselen, met den

dissel hakken , en Af in den zin van scheiding ( 30, c).

Iets door middel van een dissel scheiden van iets an-

ders, waaraan het vastzit; met een dissel afhakken.

|| Den bast van een boom afdisselen. — 't Wit, dat aan

de koppen (der walvischbaarden) zit, wordt 'er ook

afgedisseld, Teg. staat d. Ter. Xed. 1, 599.

Afl. Afdisseling.

AFDOBBELEN, bedr. en wcderk. zw. ww.,

met hebben: dobbelde (zich) af, heeft (zich) afge-

dobbeld. Uit Bobbelen en Af in verschillende opvat-

tingen.

I) Bedr. Af in den zin van ontleening (óf), h).

Met een persoon in den i "" nv. Iemand iels afdob-

beien, het hem door dobbelen afwinncn.
|||

Zij hebben

hem al zijn geld afgedobbeïd.

II) Wetlerk. Afin den zin van vrijmaking (30 , d).

Zich van iets afdobbelen, zich door dobbelen er van

vrijmaken , door een gelukkigen worp met de dobbcl-

steenen er van vrijkomeu. ||
Van de oproermakers

wenl de tiende man gehangen; hij behoorde tot de

gelukkigen, die zich van de galg afdobbelden.

AFDOEN, bedr. onreg. »»., met hebben: deed

af, deden af, heeft afgedaan. Uit Doen en Af in

verschillende opvattingen. lid. abthun.

I ) Af in den zin van verwijdering, t. w. van liet

lijf (30, a). Van kleedingstukkcn , wapenrusting, sie-

raden enz., die het lichaam of een deel er van om-

geven of daaraan bevestigd zijn, die aanjedaan, om-

gedaan, omgeslagen of voorgedaan worden. Ze een

ander of zich zclven van het lijf doen.

1) In het eerste geval staat de persoon, vau wiens

lijf het kleedingstuk enz. gedaau of weggenomen wordt,

in den 3de" nv., het kleedingstuk in den 4<i »n
. || Iemand

den mantel , den omslagdoek , cene das , halskraag

,

sjerp enz. afdoen. Een kind de laren afdoen. Benen

gevangene de handboeien afdoen. — Als sy hem bc-

spottet hadden , deden sy hem den purperen mantel

af, Mare. 15, 20. Zoo deed ik haar 'r mantel af en

maakte 'r japon los, K. Zev. 5, 55.

(De moeder) doet haar den overdock af en kust haar.

lulops, Ged. 103.

Kom , laat den besneeuwden mantel u afdoen

!

ald.

2) Wanneer men zich zelvcu een klecdiugstuk enz.

van het lijf doet, zegt men eenvoudig: Iels afdoen,

niet zich iets afdoen. Verg. bij Aandoen , 1 , b ).

II Een mantel, een doek, eene das, een gordel, een

boezelaar, een schootsvel, een armband, een ring,

een ordeteeken , de sporen enz. afdoen. — Jonathan

dede sijuen mantel af, dien hy aenhadde , 1 Sam. 18, 4.

Doet af, doet af dat schoonheit-steelend masker,

v. heemskerk, Are. 5. Wy zullen hem eu al de

auderen (de aankomende gasten) hun jassen en man-
tels laten afdoen, BE8TS, C. O. 61. Terwijl hij...

zijn pet naast zich op den grond smijt eu... zijn

wollen bouffante afdoet, K. Zev. i, 393. Zij had. . .

vergelen het (het sieraad, t. w. den flakon mei gou-

den ketting, dien zij aan den gordel droeg) af te

doen toen zij te Doornwijck kwam, 5 , 103.

Daar deed iiy hoed en sluier af,

Eu stalen liarnasplaat.

TH. V. KIJSWIJCK 4'2 0.

— Zijn broek afdoen, zich die gedeeltelijk van

't lijf doeu, ze losmaken en tot op de beenen laten

zakkeu; verschillend van uittrekken, d. i. ze geheel

van 't lijf doen, ook van de beenen.

Hy sloeg met éênen slag heer Kapitano dood.
Toen hy zyn broek afdeed; want hy had grooten nood.

LANOENDIJK 2, 435.

— Syn. Afdoen, Afleggen, Afwerpen, Afzetten,

Uitdoen, Uitschieten, Uittrekken. — Afleggen ver-

schilt vau afdoen in de eerste plaats hierin , dat het

crue dubbele beteckenis heeft. Het wordt namelijk niet

allecu gebezigd, wanneer men een kleedingstuk of sie-

raad tijdelijk van 't lijf doet, om het later weder aan,

om of voor te doeu , maar ook wanneer men het voor-

goed ter zijde legt, om het voortaan niet meer te

dragen. Alleen in de eerste opvatting is afleggen met

afdoen synoniem. De beide woorden staan dan in de

hoofdzaak gelijk, daar zij van dezelfde kleedingstukken

en sieraden gezegd worden, t. w. van de zoodanige,

die aangedaan, omgedaan, omgeslagen of voorgedaan

worden. Zij verschillen alleen iu zooverre, dat afdoen

niets beslist omtrent de wijze, waarop mcu bij 't weg-

nemen van kleed of tooisel te werk gaat , terwijl af-

leggen onderstelt, dat dit met zorg geschiedt, en

dat men het voorwerp behoedzaam nederlegt om het

netjes te bewaren.

De overige woorden verschillen van afdoen en af-

leggen op dezelfde wijze, als de uitdrukkingen, waar-

van zij de tegenstellingen zijn, van aandoen , omdoen

,

omslaan en voordoen verschillen. Afwerpen is het

tegenovergestelde van omwerpen; afzetten van opzet-

ten; uitschieten van aanschieten; uittrekken van aan-

trekken. Tegenover aandoen echter , dat ruimer wordt

opgevat, staan uitdoen en afdoen beide; doch met

dit onderscheid , dat uitdoen alleen gezegd wordt van

kleedingstukken, die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn

,

en dus een deel van het lichaam geheel omgeven

;

afdoen daarentegen van al het andere, waarvan aan-

doen in gebruik is, met name van hetgeen losjes om-

geslagen of alleen — gelijk b. v. met sieraden het

geval is — met een band, gesp, haak, speld enz.

aan het lichaam bevestigd wordt. Zie verder de Syn.

bij Aandoen, 1), waar het noodigc gezegd is om
ook het eigenaardig verschil der tegenovergestelde uit-

drukkingen te doen uitkomen.

II) Af in den zin van vermindering (30, b). Iets,

t. w. een deel, wegnemen van het geheel waartoe het

behoort ; een gedeelte weglaten , en daardoor het ge-

heel in omvang, inhoud, prijs, waarde of kracht

verminderen. || Het opstel is wel wat lang geworden

;

maar ik kan er niets afdoen (geen gedeelte er van

weglaten). Tien gulden, dat is te veel; daar kunt ge

wel wat afdoen (een deel van dien prijs laten vallen).—
Spreeckt. . . alle de woorden,... eu doetter niet een

woort af, Jerem. 20, 2. Indien ycmant afdoet van

de woorden des boecks deser prophetie, Openb. 22,

19. Opdat d'oude wyze, daar de barmliartigheit niet
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afgedaau hadt (quem misericordia non minuerat), &qoï

geene wreedtheit gescherpt werde, hooft, Tiic. 250.

— Zegsw. Een schelm die er iets van afdoet

,

gemeenzame en schertsende uitdrukking , waarmede men
het vermoeden aan den dag legt, dat iemand, wel

verre van iets aan zijn verhaal te kort te doen, er in-

tegendeel vrij wat aan toevoegt , hel vergroot of over-

drijft.

Inzonderheid in de uitdrukkingen

:

— Er iets bij- of afdoen, voorheen — toe- of
afdoen (met een persoon als onderwerp), er iets bij-

voegen of afnemen, het vermeerderen of vermindereu

,

versterken of verzwakken ; vooral in toepassing op den

inhoud van een voorschrift, een verhaal, eene hewe-

ring enz. || Gy en sult tot dit woort. . . niet toedoen,

oock daer van niet afdoen, Deut. 4, 2. Ik heb nooit

van iets , dat ik gezien heb , . . . moedwillig gelogen

,

ja 'er zelf niets bij of afgedaau, loosjes, Lijnsl.

1, 155.
— Er iets (aan) toe- of afdoen , of wel — af- of

toedoen (met eene zaak als onderwerp), iets noch ver-

meerderen noch verminderen, dus: het onverauderd

laten, er geen invloed op hebben , er onverschillig

voor zijn. || Ik ontken niet, dat wy enz....; docli

dit doet er toe noch af, Leen. 5 , Voorr. v. Hunne
wisjewasjes doen er niets toe noch ook af, Wildsch.

3 , 46. Zoodat mijne voorstelling er niets ter wereld

aan af of toe deed, fokke, E. E. 3, 46. Of we nu
de stad winnen , of over een dag of drie , dat zal er

niet veel toe of afdoen, 3, 144. Dat het verwerven

van eenige fortuin... aan mijn individualiteit niets

heeft toe- of afgedaan, K. Zev. 5, 215.

III) Af ia den zin van wegneming (30, e).

1) Eigenlijk (30, e, «). Iets wegnemen van iets

anders, waarop of waaraan het zich bevindt. De al-

gemeeue uitdrukking, op allerlei objecten toepasselijk,

en die niets beslist omtrent de wijze van wegneming;
waaruit van zelf voortvloeit, dat men veelal, naar

gelang van het object , bij voorkeur andere meer bij-

zondere en eigenaardige woorden bezigt, als b. v. af-
borstelen, -vegen, -nemen, -strijken, -knippen , -snij-

den, -trekken, enz. || Het slijk van zijne schoenen,

het stof van een kleed enz. afdoen. Een rouwband
vau een hoed afdoen. Het verband van eene wond, de

korst van een brood , de kurk van eene flesch afdoen

,

enz. — Doe dede Noach het decksel der areke af,

Gen. 8,13. Eude dede de asschen af van sijne oogen
,

1 Kon. 20, 41. Zoodra ik op reis was, konde ik

immers de zalf, die zij er op had gelegen (lees ge-

legd), weder afdoen, haafner, Pal. 2, 120.— Bij vroegere schrijvers vindt men afdoen zelfs

gebruikt voor het afplukken van boomvrucliten : op
zich zelf juist, maar, bij de hedendaagsche eischenvan
taal en stijl, te weinig eigenaardig en daardoor te

flauw.

En schoon ghy biedt uiy vruchten aen

,

By yemant anders afgedaen.

cats 1, 508.

— Elders voor het afstroopen eu wegnemen van
het vel van een dier of mensch, door vilder of beul.

Verg. straks, 2, «).

In Hollant heeft zjjn volk veel menschen vast gaeu maken,
En met ten lanksaem vier verbranden aen de staken;
Veel levende het vel gestroopt en afgedaen.

ZEVECOTE 225.

Men pakt dan meester wolf, zyn vel wordt afgedaen.

coninckx, Fabelen -249.

2) Met verwisseling vau object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt, in dat vau
ontdoening of reiniging overgaat (30, e, fi). Vau de

voorwerpen, vau welke iets wordt weggenomen.

a) Af in den zin van ontdoening. Een voorwerp
ontdoen vau iets, dat er zich op of aan bevindt. Al-

leen in toepassing op doode dieren.

— Een dier afdoen , het van de huid ontdoen

,

afdekken, villeu. Verg. de aanh. uit zevecote, bij

I

1 ). Thans alleen nog in de volkstaal in gebruik. || Een
dood paard afdoen. Kosten voor het afdoen van paar-

den, koeien enz. — „Af-doen, j. villen, glubere,

;
deglubere," kil. „Een schaep afdoen, escorcher une
brehis ," plant.

Wanneer weer komt de soete tijdt,

Dat 'k met mijn liefjen , in het groen,
Een blaneken haringh af mach doen.

STARTER 532.

b ) Af in den zin vau reiniging. Een voorwerp rei-

nigen , door er het stof of vuil van weg te nemen.
De algemeene uitdrukking, waarvoor men in bijzon-

dere gevallen, naar gelang vau het object, liever an-

dere meer eigenaardige woorden bezigt , als afboetien

,

•borstelen, -poetsen, -schrobben, -schuieren, -vegen,

enz. || Laat den knecht uwe beslijkte laarzen en besto-

ven kleeren wat afdoen. Laat de meid de stoep wat
afdoen. De vensterglazen afdoen. — Zy vroeg daar

om een leeren lap . . . om de glaazen af te doen , Leev.

1, 255. Het... afdroogen van het blad, het afdoeu

en beademen der zilverene theelepeltjens , IFildsch.

2, 211.

— Bij uitbreiding ook met een persoon als voor-

werp, in gemeenzamen spreektrant. Iemand afdoen,
t. w. de kleedereu, die hij aanheeft; zich afdoen, zijne

eigen kleederen. || Wil ik u wat afdoen? ge zijt zoo

bestoven. Ik zal mij eerst wat afdoen ; ik zie er zoo uit.

IV) Af in den zin vau ten einde toe (30, k). Iets

ten einde toe doen, ten einde brengen, volbrengen.

In verschillende toepassingen , t. w.

:

1) Van werk of arbeid, of hetgeen als zoodanig

beschouwd wordt. Een werk ten einde brengen, vol-

brengen, afwerken. || Dat is ook geen werkje, om zo

onder een pyp en een glas wyn af te doen, Leev.

1 , 90. Dit zal in een oogenblik afgedaan zyn , 5 , 48.

Vóór die nog haar werk ten vollen heeft afgedaan,

6, 136. Nu, dat heb ik gedaan, maar nooit weer,
om geen geld vau de wereld ; dat is eens voor al afge-

daan, fokke, B. E. 1, 68. Gaarne zou ik, in deze

leesbeurt , de rij der koningen van den Caroloviugi-

schen stam afgedaan hebben, 2, 312. De overige tijd

had ik tot het afdoen mijner bezigheden besteed,

uaafner, Pal. 2, 151. Wij zouden dus hier het

tweede gedeelte onzer verhandeling voor afgedaau kun-

nen houden, kemper, Verh. 1, 62.

De zege is ons ! Laat alle vreeze varen

!

Het laatste werk is spoedig afgedaan.

TEN KATE 4 , 441.

In 't bijzonder, in de uitdrukkingen:

— Eene taak afdoen , ze volbrengen , ten einde

toe verrichten. || Dewyl evenwel myn taak noch niet

afgedaan is, v. effen, Speet. 1, 77. Ik mag... de

taak, welke ik mij voorgesteld had, thands voor afge-

daan houden, v. hemert, Lekt. 8, 81. (Zij) ver-

klaarden . . . hunne taak voor afgedaan ; en zij keerden

terug, bosscha, Held. 1, 35.

dagelyks, als pligten

En taek zyn afgedaen.

LEDEOANCK 42.

Rust: uw taak is afgedaan!

meyer, Heemsk. 37.

— Eene zaak afdoen, vooral in 't mv. zaken af-
doen, die ten einde brengen, maken dat alles geschikt

en geregeld is. || Hiernevens eene behoorlyke volraagt,

om alle domestique zaaken af te doen, Leev. 5, 222.

Daar ik nog iets hebbe af te doeu voor ous kantoor,

7, 230. De Familie, waarmede ik myne zaken heb
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af te doen, Burg. 2. Ik ben hier... om zaken af te

doen, loosjes, Lijnsl. 1, 120. 'Er waren schippers

om Buisman te spreken over zaken , die zij niet met

zijne zonen af konden doen, Buism. 1 , 14. Daarom. . .

kom ( ik ) tot o geloopen om de zaak af te doen , con-
science 1 , 20 a. Om de loopende zaken af te doen

,

v. LBNNEP, Rom. 8, 127.
— Beorsterni. Afgedaan, verkocht, opgeruimd.

|| Er zijn deze weck grootc partijen tarwe afgedaan.— Eene afgedane zaak, die ten einde gebracht,

afgeloopen is, en waarop men dus niet mag terugko-

men. || Vermids zulks in een ogenblik een afgedane

zaak is, v. effen, Speet. 3, 84. Ik zie niet in,

hoe er eenige . . verplichting bestaan kan , om. . . op
een afgedane zaak terug te komen, K. Zev. 5, 236.
Wat hadt jij je te bemoeien met zaken , die afgedaan

zijn? 4, 14 t.

— Iels afdoen, gevolgd door eene bepaling met
het voorz. met. Er een einde aan maken , zich er af

maken, op de wijze in de bepaling uitgedrukt. || Iets

met eene aardigheid, met een grapje enz. afdoen. —
Om alle wereldsche zorgen... met zijn lievelingsuit-

roep af te doen: „allemaal gekheid'" ueets, C. O.

146.

— Afdoen, met eene bepaling van hoeveelheid als

object. Een zeker gedeelte volbrengen van de taak,

die men zich voorgesteld heeft. || Veel, weinig, alles,

niets enz. afdoen. — Om veel te kunnen afdoen,

kokke, B. R. 2, 74. Het zal niet kwaad zijn, dat

wij wat vroeg te ruat gaan, omdat er morgen veel

afgedaan moet worden, 2, 139. Wilde ik alles op
dien voormiddag afdoen, fokke, Verz. W. 9, 31.

Doch hiermede was niet alles afgedaan, kemper,
Verh. 2, 135. Zoodat, aan het einde eener zitting,

waarin enz niets afgedaan, niets aangevangen,
niets voorbereid was, ukoen v. pr., Versch. 28.— Heel wat afdoen, zich druk bezighouden met
iets , er heel wat aan doen ; schertsende uitdrukking

,

in toepassing op zaken van weinig aanbelang. || Als

hij eens aan het praten is, kan hij heel wat afdoen.

—

Sanne , die altoos een eerste huilebalkster was , deed

wat af agter haar zakdoek! Blank. 2, 269.

Afdoen wordt ook met verzwijging van het object,

en dus als schijnbaar onz. gebezigd, in de uitdruk-

kingen :

— Van afdoen houden, Een vriend zijn van af-
doen, enz., er op gesteld zijn de zaken niet te laten

slepen , maar ze vlug en fiks tot een einde te bren-

gen. || Dewijl. . . Hoogenbcrg. . . bekend staat als een

man, die van afdoen houdt, zoo onderstel ik, dat er

een einde aan de zaak gekomen is, K. Zev. 5, 31.— Afgedaan hebben , v.ijn werk volbracht hebben,

er klaar mede zijn. || Eén oogenblik slechts,... wij

hebben met dezen zoo dadelijk afgedaan, v. LENNEP,
Rom. 2, 217.

'k Moest Diedrijks weêuw begroeten
,

Ik lei mijns Meesters dienst, als maagschap, aan haar voe-

tten

'k Heb afgedaan, Mevrouw. bild. 4, 8.

— Bij uitbreiding wordt afgedaan hebben ook ge-

zegd van men-chen , dieren en zaken , die de diensten ,

waartoe zij bestemd waren, ten einde toe hebben ver-

richt ; die men niet meer noodig heeft , hetzij omdat
men hunne diensten niet langer begeert, hetzij omdat
zij die niet meer kunnen bewijzen, daar zij versleten

en onbruikbaar geworden zijn. ||
[ie man is oud en

blind; Ij ij heeft afgedaan. Dat paard heeft afgedaan;

het kan niet meer voort. Na de uitvinding der stalen

pennen hebben de ganzepennen afgedaan. Die rok

,

die jas, die hoed enz. heeft afgedaan. — Indien de

Sonvereiniteit zetelt bij het Volk , heeft regtens de Over-

heid afgedaan , zoodra de Souverein . . . haar aftreding

verlangt, oroen v. pr., Versch. 129.— Bij iemand afgedaan heiden, uit zijnen diensf

gezonden worden; rif wel, let vertrouwen of aanzien,

dat inen vroeger bij hem genoot, verloren hebben.

|| Gij hebt bij mij afgedaan, man; ik heb uwe dien-

sten niet langer noodig. Sedert die raadselachtige zaak

heeft hij bij mij afgedaan (wil ik niets meer met hem
te doen hebben).

2) In betrekking tut het uitwerksel eener handeling.

Met eene zaak als onderwerp en eene bepaling van

hoeveelheid (iets, niets, veel, weinig , alles enz.) als

object.

a) Iet- uitwerken, uitrichten, teweegbrengen. || Dat
de natuur en de oefening alles hadden afgedaan , Blank.

2, 313. Hoe lastig moet het huwlyks- leven worden,

wanneer pligt, en die alleen, alles afdoet, Leev. 1, 336.

Dat moeten zal by my alles afdoen, 2, 8S. Een kunst-

streek, die veel afdoet, 5, 132. De tong doet som-

tijds al meer af, dan het zwaard, fokke, B. R.

1, 43.

b) Geschikt zijn om iets uit te werken of uit te rich-

ten ; van eenig belang of gewicht zijn , iets te be-

duiden hebben, t. w. voor een bepaald doel.
|| Daar

staat men dan als een driedubbelde stomme mof, en

weet niet- te antwoorden , dat wat afdoet, Blank. 1 , 38.

Ily moet zeer ryk zyn...; dit doet wat af, Leev.

6 , 346. Dat doet alles nog niet met al af voor ons

oogmerk, fokke, Verz. JV. 2, S0. Dat de stem van

den Hier De \\ itt in dat geval alles af zal doen,

v. lennep, Rom. 8, 272. Dat al dit vragen niets

afdeed (niets beteekende), Gesch. 8, 176. Het zou

tot het recht verstand dezer geschiedenis weinig af-

doen , K. Zev. 3 , 86. Een tusschen-hoofdstuk , dat

tot het verhaal zelf niets afdoet, 3, 166.

3 ) In betrekking tot zaken , die het onderwerp

zijn van niteenloopende meeningen of geschil.

a) Met de betwiste zaak als object.

a ) Met een persoon als onderwerp. De zaak beslis-

sen, uitmaken, uitwijzen, regelen, en daardoor aan de

onzekerheid of het geschil een einde maken.
||
Waar-

over dese ballingen de Wethouders van Leyden te Hoof
in regte betrokken, alwaar de saake noch vry lang

aanliep eerse afgedaan wierdt, v. ueemskerk, Are

238. Dus is dit punt afgedaan, Leev. 6, 251. Dat

de Christenen , zo 'er eenig verschil onder hen ont

staan mogt, de zaak onder elkander zouden afdoen

v. hemert, Lekt. 6, 104. Het valt. . . vrij wat ge

makkelijker, de zaak door eene magtspreuk af te doen

9, 124. Een geschilpunt afdoen, kemper, Verh

2, 223. Zegt mij nu opregt, of gij. . . de minste be

denking er tegen hebt. . ., en de zaak is bij mij ge

heel afgedaan , loosjes, Buism. 4, 59. De zaak werd.

.

genoegzaam naar hunnen zin afgedaan , v. lennep
Gesch. 8, 165. Om de zaek in der minne af te doen

david, Hist. 3, 449; 4, 39.

Is de kwestie van den suiker

Dan voor lang niet afgedaan?

TH. V. RIJSWIJCIC 245 rt.

fj) Met eene zaak als onderwerp. Iets beslissen,

uitmaken, bewijzen, tot zekerheid brengen. ||
Waar

het gezond verstand de zaak genoegzaam afdoet , fokke ,

B. R. 1 , 45. Ziet, Kegters! welke gewigtigc zaken

door deze verklaringen zijn afgedaan, keuper, Verh.

1 , 194.

— Inzonderheid in het als bnw. gebruikelijke te-

genw. deelw. Afdoend (zie ald.) en in de zegswijzen:

— Het is (bij mij) afgedaan, het is (bij mij ) uit-

gemaakt , bewezen, staat (bij mij) vast. || W. heeft

zyn stuk betoogt; 't is voldongen; 't is maar afge-

daan, Burg. 321. Die een Chrisje Helder bemint,
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kan op geen ander meisje deuken ; Jat is by my maar
afgedaan, Leev. 1, 232.

— Eene afgedane zaak, eene uitgemaakte, bewc-

zene zaak, waaraan niet meer getwijfeld wordt. || Vol-

gends deze heeren is het eene afgedaane zaak, dat de

beesten aan bloote konstwerktuigen gelijk zijn, V. i!E-

mert, Lei/. 5, 87.

b) Met eene bepaling van hoeveelheid (iets, niets,

weinig, alles enz.) als object. Van redenen , bewijs-

gronden of getuigenissen. Zekere mate van gewicht of

bewijskracht hebben, iets bewijzen. || Doet dan hetge-

zach der Vadren. . . niets by u af? Leev. 6, 216. Het-

gene wij er van zeggen zouden , . . . zou in deze zaak

weinig afdoen, fokke, Vers. W. 7, 185. Eveu weinig

doet het af, wanneer men... aanmerkt, A&t ens.,

v. iiemert, Lekt. 7, 15. Üe laatste grond doet der-

halve niets af, kemper, Verh. 1, 39. Waaromtrent
Wagenaars gezag... zeker het minst afdoet, 2, 29.

Indien... na de afgelegde getnigenissen de mijne iets

kan afdoen, K. Zev. 5, 166. Immers zal de menig-

vuldigheid der getuigenissen niet veel afdoen, groen
v. pr., Versch. 111.
— Syn. Zie Beslissen.
V ) Af in den zin van tenieldoeninij

( 30, j). Van
eene schuld. Ze te niet doen, uitdelgen, maken dat

zij ophoudt te bestaan, t. w. door ze te voldoen; dus

Ze geheel voldoen, ten volle betalen, afbetalen. ||
Wan-

neer ik wat langer als naar gewoonte met het afdoen

van de reekeuing slofte, v. effen, Speet. 8,46. (Hij

had) zich beroemd, deze geheele schuld binnen weinig

tijds te zullen kunnen afdoen, fokke, B. R. 4,177.
Of hij ... in staat zal zijn , zijn oude schulden af te

doen, dat is een geheel andere questic, K. Zev. 4,
382. Ik heb niet gaarne schulden , en . . . ik heb er

eene aan u, die ik gaarne wensch af te doen, 5, 198.

Zou het . . . niet mijn krediet bederven , indien . .

.

ik een schuld van mijn moeder niet had afgedaan?

5, 213.
— Ook van een gedeelte cencr schuld gezegd, dat

afbetaald wordt, en dat dan, op zich zelf als geheel

beschouwd, ophoudt te bestaan.
|J

Hoeveel is van die

rekening al afgedaan? — Hat... hij van zijn schuld

zou afdoen , zoo veel hij bij mogelijkheid kou , K. Zev.

4, 119.

— Insgelijks in toepassing op eene zedelijke schuld,

het gevolg van verzuim of misdrijf. Die geheel vol-

doen; of wel, ze volkomen boeten.
|| In deze ver-

wachting zal ik vast voortgaan in 't afdoen van myne
schulden (het vervullen van gedane beloften), v. effen,
Speel. S, 19. üe eene of andere kwezelkous, die zo

een snees ouwe zonden heeft af te doen, Leev. 5, 213.

Ik heb dan niets te gaan doen dan boete voor alle de

ydelheden myns jeugdigen levens. Ik beken, er is wat
af te doen! 2, 156. Om mijn achterstallige schuld van
brieven af te doen, pierson, Mériv. 1, 39.

Het ziet , hoe Adams schulden
Zijn rekening vervulden,

Maar reeds zijn afgedaan.

V. ALPHEN 1 , 00.

Het vast besluit, om, Ottoos val ten zoen,
Zijn eigen schuld met woeker af te doen.

TEM KATE 4, 133.

— Zegsw. Ben kerfstok afdoen, alle schulden vol-

doen , of laten voldoen , die op den kerfstok aangetee-

keud staan. Ook in figuurlijke toepassing op zedelijk

gebied. Zie bij Kerfstok.
— Syn. Zie Betalen.
— xviide e. — 1) Voorheen werd afdoen, in

den laatstgenoemden zin van voldoen (of boelen) ook
toegepast op lusten of begeerten , in denzelfden zin

waarin men thans nog een lust voldoen of boeten
zegt:

Nijn hoofl-stadi Nioive die liet hy deftig houwen,
Liet steenen tot het werek ttyt harde ïotzeu houwen. . .

.

Sijn bon-lust afgedaen , hy stelt hem om te vechten.

CATS 2, 329.

2 ) De opvatting van af in den zin van tenieldoe-

ning was oudtijds bij afdoen ruimer van toepassing.

Vooral gewoon was het woord in de beteekenis van

afschaffen, doen ophouden, opheffen, intrekken, van

instellingen, wetten, verordeningen, gebruiken enz.

gezegd. Zie Mnl. H'db. op Afdoen, 1, 3), en verg.

boven, bij Af, 25, B, b, y). Nog in de 17d0 eeuw
was die opvatting bekend. || Dat men de lasten, gc-

slclt op landeryen , spys , drank , en klecdwaarcn , zouw,

tot verlichting van den huis- en gemecnen man , moo-
gl en afdoen [afschaffen), hooft , iV. H. 206. Dat
het beslagh . . . moglit worden afgedaan (opgeheven),

of opgeschort, brandt, De Ruiter 118. In het Sticht

van Utrecht, alwaer die ghewoonte eerst is afghedaen

(afgeschaft) in den jaere 1349, de groot, Inl. 3, 32.— In toepassing op een gebruik of eene gewoonte

,

vindt men het deelw. afgedaan, voor afgeschaft, in

onbruik geraakt, nog in het begin dezer eeuw. jj Nu,
dat is nu geheel afgedaan; daar heeft Keizer Konstau-

tijn. . . wel voor gezorgd, fokke, Vers. IV. 12, 14.

Afl. Afdoend (bnw. ), afdoener, afdoening.

AFDOEND, bnw.; praedicatief altijd afdoende

;

de trapp. v. vergel. niet in gebruik. Het als bnw.
genomen tegeuw. deelw. van Afdoen in de bet. IV,
2 en 3).

1) Afdoen in de bet. IV, 2). Van de middelen,

die men bij eene handeling bezigt. Geschikt om alles

af te doen; volkomen berekend om datgene uit te

werken wat men beoogt; zoo goed of zoo krachtig,

dat men niet missen kan er zijn oogmerk mede te

hereiken. || Een afdoend middel. Een afdoende maat-
regel. — Ik zie wel,. . . dat je... mij ook geen af-

doenden raad of bijstand verschaffen kunt, K. Zev.

4, 113. Om wezentlijk afdoende middelen van bijstand

te verleenen, dat verbood hem zijn gierigheid, 5, 21.

Bol . . gaf in weinige maar afdoende woorden te ken-

nen, dat ens., 5, 165.

2) Afdoen in de bet. IV, 3). Van uitspraken,

getuigenissen, bewijsgronden, redenen enz. Geschikt

om eene betwiste zaak af te doen of uit te maken
;

beslissend, voldingend. |[ Eene afdoende verklaring.

Een afdoend getuigenis. Een afdoend bewijs. — Schijn-

baar gegronde en afdoende redenen, v. lennep , Rom.
3, 134. Dat haar gronden voor de rechtbank der ze-

delijkheid weinig afdoende waren , K . Zev. 1 , 94. Zij

voelde. . . het moeilijke, . . daar eenige afdoende gron-

den tegen aan te voeren, 4, 319. Deze laatste overwe-

ging was afdoende voor Nicolette, 3 , 28. De vraag was
logisch en afdoende, 3, 292. Het vraagstuk ..., waar-

over gy in 't Latijn en in 't Hollandsen. . . heel veel

stichtelijks en afdoends lezen kunt, beets, C. O. 34.

l.-nim. Ofschoon in afdoend, evenals in het ww.
afdoen , de klemtoon op af valt , is het woord toch

als een bnw. te beschouwen , blijkens de beteekenis.

Een afdoende maatregel is niet altijd een maatregel,

die werkelijk afdoet — men kan afdoende maatrege-

len beramen , die toch door omstandigheden verijdeld

worden — , maar een zoodanige , die volkomen geschikt

en berekend is om af te doen. Afdoend ziet dus niet

op de wirkiiig, die een middel enz. feitelijk verricht,

maar op de hoedanigheid van het middel ; het beant-

woordt niet aan lat. efficiens , maar aan efficax. De
trapp. v. vergel. afdoender en afdoendst laten zich

dan ook zeer goed denken; zij zijn echter niet in ge-

bruik , evenmin als de afleidsels onafdoend en af-

doend/ieid. Men zegt meer en meest afdoemt , in

welke uitdrukkingen echter afdoend als bnw. en als

tegenw. deelw. beide kan opgevat worden , naar gelang
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men meer en meest opvat als bijwoorden van graad,

of als telwoorden in den ±iea nv., door afdoen be-

heerscht , op dezelfde wijze als men zegt: veel t alles i

mets afdoend. || De meest afdoende waarschuwing,
v. lennep, Gesch. 4, 113. Een andere, meer af-

doende reden , K. Zev. 4 , 230.

AFDOENER, zun'. m., mi. -doeners. Van

Afdoen met het achterv. -er en niet inlassching der

», als in afdoening, boosdoener, weldoener, opziener

enz. Eigenlijk : liegeen die iets afdoet , in "t algemeen

;

doch alleen in gebruik als schertsende benaming voor

Iets, dat afdoet uf bestemd i.s om af te doen, t. w.

in de bet. IV, 1) of V, en IV, 3).

1 ) Afdoen in den zin van het volbrengen eeucr taak

(IV, 1), of wel in dien van het voldoen cener schuld (V),

welke beide opvattingen hier op hetzelfde uederkomen

,

omdat het verrichten der handeling tevens als liet

voldoen eener schuld beschouwd wordt.

a ) Eene groote partij , waarop men een meer dan
gewoon aantal gasten noodigt, om al de uitnoodigin-

gen , die men te doen heeft (die men schuldig is), op

eenmaal af te doen. || Wij zitten diep in de schuld

met onze invitaties; wij moeten maar eens een afdoe-

ner houden. Hij geeft eens in 't jaar een afdoener.

b ) Een uitgang , bestemd om bezoeken af te leggen

,

waarbij men alle of de meeste bezoeken, die men te

doen heeft (die men schuldig is), op eenmaal afdoet.

|| Vier visites gedaan en vijf kaartjes afgegeven: dat

is vandaag een afdoener geweest!

2) Afdoen in den zin van beslissen (IV, 3). Eene

bewering, waarmede men eene betwiste zaak meent

af te doen , uit te maken of te beslissen j met het

bijdenkbeeld, dat die meening ongegrond is, dat men
het doel niet bereikt. Verg. Dooddoener. || Die macht-

spreuk moest voor een afdoener gelden. Denkt ee mij

met dergelijke afdoeners te overbluffen?

AFDOENING, znw. vr., het mv. -doeningen

alleen in gebruik als beursterm (1, b). Van Afdoen
met het achterv. -ing (verg. bij Afdoener). Eigenlijk.

in 't algemeen , de daad van afdoen , het afdoen ; doch

alleen gebruikelijk in twee beteekenissen van afdoen,
t. ir. IV, 1) en V).

1 ) Afdoen in den zin van ten einde brengen , vol-

brengen (IV, 1).

a) In 't algemeen. Het afdoen, het ten einde bren-

gen van zaken ; inzonderheid de schikking of regeling

,

waardoor aan eene zaak een einde gemaakt wordt.

|| Een kommissie van drie leden. . . zal zich . met

de afdoening der spoed vereischende zaken belasten

,

K. Zev. 1, 132. Een advokaat..., die hem hielp, de

afdoening te bevorderen van een proces, betreffende

enz., 5, 31. Er was... geen afdoening van één enkel

onderwerp, groen t. fr., Versch. 20.

b) In 't bijzonder, als beursterm. Vooral in'tmv.
Het afdoen van handelszaken ; het verkoopen , opruimen
van aangeboden waren. || Suiker ferm, maar er zijn

geen afdoeningen bekend geworden. De afdoeningen in

zeilende koffie waren deze week aanzienlijk.

2) Afdoen in den zin van het voldoen eener schuld

(V). Het afdoen, het voldoen of afbetalen eener

schold. || Dat de Heer F.... voorstellen omtrent de

wijze van afdoening (der genoemde som ) had gedaan

,

K. Zev. 4, 292. Afdoening eener oude schuld met de

renten, 4, 30.

AFDOKKEN, bedr zw. ww., met hebben: dokte

af, heeft afgedokt. Uit Dokken, geven (zie ald), en

Af in den zin van afstand van bezit (30,/), als in

afgeven , afleveren enz. Mei het begrip van geld of

eene bepaling van hoeveelheid (t. w. van geld) als

object. Betalen , afschuiven ; met het bijdcnkbeeld , dat

men de betaalde som kwijt is, ze missen moet, en

dus ongaarne afschuift. Gemeenzame uitdrukking. || Hij

zal een aardig sommetje moeien afdukken. Hoeveel

moet hij wel afdokken V — Aangezien ik de eer niet

heb, uw relaties te kennen, zulje wel zou goed zijn,

onmiddellijk af te dokken wat je me schuldig zijt

,

K. Zev. 3, 2S8.
— Ook met verzwijging van het object, en du»

schijnbaar onz. || Jij moet afdokken, en dat doen die

Amsterdammers niet graag, fierson, Mériv. 2,210.
AFDOLEN, onz. zw. ww., met zijn: doolde

af, is afgedaald. Uit Dolen en Af in den zin van

verwijdering (30, a.) Ongemerkt en onwillekeurig

zich van deu rechten weg verwijderen , van het ware

pad afwijken, en daardoor aan het dolen of dwalen

raken. Hetzelfde als Afdwalen (zie ald. ), doch minder

in gebruik, en alleen in deu hoogeren stijl, in figuur-

lijke toepassing op verstandelijk of zedelijk gebied

|| Vermits men anders verbaasd ver van den weg der

waarheid zoude afdoolen , Leev.2, 320. De blijdschap,

die er heerscht in den hemel over het te recht bren-

gen van het afgedooldc lam, A'. Zev. 1, 143.

Dat ook wie afdoolde* uit Uw oogen

,

Door schijngenot te dwaas verblind,...

Vergifois aan \'w voeten vindt.

TOLLENS 6, 85.— Alleen in dichterlijke taal wordt afdalen ook

in de eigenlijke opvatting gezegd, van personen of

vaartuigen, die van den rechten weg afraken. In proza

zegt men in dien zin afdwalen.

Niet meer aan 't roer gedwee, drijft de af^edoolde hooi

Naar stad toe, tot zij strandt en op de scheepswerf sloul

V. LENNEI', roei. 9, 9.

Ad. Afdaling.

AFDÖLING, znw. vr., inv. -dolingen. Van
Afdalen met het achterv. -ing. Üc daad van afdalen ,

het afdolen ; het afwijken van deu rechten weg. Het-

zelfde als Afdwaling (zie ald.), doch alleen in den

hoogeren stijl, in figuurlijke toepassing op verstande-

lijk of zedelijk gebied, en dus zooveel als het koesteren

van dwaalbegrippcn of het plegen van verkeerde han-

delingen. || Hoe spoort hij deu geest der nieuwe

Duitsche wijsbegeerte op , van haren uorsprong af, en

volgt haar op al de slingerpaden harer afdeling.' v. d.

palm , Red. 3 , 39. Onder de grootste afdolingen van

het menschelijk verstand moet men ook deze tellen,

dat de trotschheid zich voor achtingwaardig houdt

,

Leerr. 2, 289. (Zij) heeft hem toch voor vele dwaas-

heden , voor vele afdolingen , voor vele misstappen

behoed, kneppelh. 2, 10.

AFDONDEREN, onz. en bedr. zw. ww, met

zijn en hebben : donderde af, is en heeft afgedonderd.

Uit Donderen en Af in den zin van naar beneden

,

met het bijdenkbeeld van scheiding (31, a).

I) Onz. Hulpw. zijn. Met een donderend geraas

naar beneden storten of rollen ; t. w. Tan eene hoogte

of langs eene helling. || Het vat raakte aan het rol-

len en donderde met oorverdoovend geraas de trappen

af. De sneeuwmassa's, die van de bergen afdonderen.

II) Bedr. Hulpw. hebben. Met donderend geweld

naar beneden werpen ; t. w. van eene hoogte of langs

eeue helling. Kuwe uitdrukking in de platte volkstaal,

als versterking van afwerpen. || Pas op, of ik donder

je de trappen af!

Aaiuii. 1. Ook het Hoogd. kent abdonnern , doch

in geheel verschillende beteekenis, t. w. in die vai

ophouden ie donderen („ es hal abr/edonnert"), waarbij

ai dus genomen wordt in den zin van ten einde toe

(30, k). Bij weiland vindt men die beteekenis, als

goed Nederlandsch, vermeld. Zij is echter hier te

lande niet bekend, en werd door weiland onbedacht

uit adelung overgenomen. In onze taal zegt men:

„hel heeft uitgedonderd."

A.inm. 2. De bijwoordelijke uitdrukking Afgedon-

derd (met den klemtoon op don) is niet als het verl.
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deelw. van J/donderen, maar als eene eigenaardige

woordvorming te beschouwen. Zie bij het woord zelf.

AFDOPPEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn: dopte af, heeft en is afgedopt. Van
Doppen eu Af in den zin van ontdoening (30, e, fi).

In de volkstaal , meest in gewestelijke spraak , van peul-

vruchten gezegd. Hetzelfde wat meer gewoonlijk enkel

Doppen heet (zie ald.).

I) Bedr. Hulpw. hebben. Peulvruchten ontdoen

van den dop, d. i. van de peul; doppen. || Groote

boonen," erwten enz. afdoppen.

II) Onz. Hulpw. zijn. Zich van den dop ontdoen,

dien loslaten ; zich uit de peul laten doen , zich laten

doppen. || Die erwten doppen gemakkelijk af.

AFDORREN, onz. zw. ww., met zijn: dorde

af, is afgedord. Uit Dorren en Af in den zin van

scheiding (30, c). Verdorren, dor worden, en daar-

door afvallen of afbreken. || De zomer is voorbij ; de

bladeren beginnen al af te dorren. De bloemen zijn

afgedord.

De stiklucht waait de roze neder,...
Reeds dort de zwakke stengel af.

DAÜTZESBERG, Ged. G.

AFDORSCHEN, bedr. en wederk. zw. ww.,

met hebben: dorschte af, heeft afgedorscht; als

wederk. ww. ook met zijn en weglating van het we-

derk. vnw. : is afgedorscht. Uit Dorschen en Af in

verschillende opvattingen. Hd. abdreschen.

I ) Bedr. Hulpw. hebben.

1) Af in den zin van scheiding (30, c). Iets door

dorschen van iets anders scheiden of afzonderen. || De
dorschrol is een gebrekkig werktuig, daar zij het zaad

niet zuiver van de aren afdorscht.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Iets

zoo lang dorschen , dat er niets meer uit te dorschen

valt. || Wij zullen eerst de haver afdorschen, voor

wij aan de boekweit beginnen. Als deze schooven af-

gedorscht zijn, zullen wij wat rust nemen.
— Ook met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar onz., in de verl. tijden, met hebben ge-

vormd, voor Gedaan hebben met dorschen. || Morgen
zullen wij wel afgedorscht hebben, zal er niets meer

te dorschen zijn.

II) Wederk. Af inden zin van uitputting (30, n).

Zich afdorschen, verl. tijd heeft zich afgedorscht

,

wanneer men het verhaal der handeling, en is afge-

dorscht , wanneer men de vermelding van den veran-

derden toestand bedoelt. Zich door dorschen afmatten.

|| Ik heb mij gisteren afgedorscht. Ik ben afgedorscht

,

ik kan niet langer.

AFDRAAIEN, onz. en bedr., ook als wederk.

gebruikt, zw. ww., met zijn en hebben: draaide af,

is en heeft afgedraaid. Uit Draaien en Af in ver-

schillende opvattingen. Hd. abdrehen.

I) Onz. Af in den ziu van verwijdering (30, a).

llulpu. ~ijn. Zich ter zijde draaien en daardoor van

de aangenomen richting afwijken, eene zijwaartsche

richting nemen. || Men houdt den straatweg tot aan

den handwijzer ; daar draait men rechts af. Toen de

kaper zag , dat wij hem welgevvapend wachtten , draaide

hij af.

— Ook van een weg gezegd, waaraan mede een

loop en eene richting wordt toegeschreven. || Daar

ginder, bij den handwijzer, waar de weg rechts afdraait.

II) Bedr. Hulpw. hebben.

1) Af in den zin van verwijdering (30, a). Iets

door draaien van iets anders verwijderen. || Draai de

gaspijp wat van den muur af.

—
- Inzonderheid van een lichaamsdeel, dat men ter

zijde draait en daardoor van iets afkeert. Hetzelfde

als afkeeren en afwenden, welk laatste echter de

edeler uitdrukking is , terwijl afdraaien tot de gemeen-

zame spreektaal behoort: afkeeren staat in het mid-

den. || Hillegonda haar hoofd afdraaijende, loosjes,

Btiism. 1, 311. Harriot ...draaide het hoofd af,

beets, C. O. 158.

— Ook als wederk. ww. gebezigd. Zich van iemand

of iets ter zijde afkeeren. || Om hem... te toonen,

dat ik geen plan had mij verder met hem op te hou-

den, draaide ik mij van hem af, v. lennep, Kom.

3, 17. Zy. . . liet zich een kus op de wang drukken,

waarby haar mondtjen zich iets of wat minder af-

draaide dan anders, beets, C. O. 315.

2) Af 'm den zin van scheiding (30, c). Iets door

draaien scheiden of afzonderen van iets anders , waar-

aan het vastzit. || Een vogel den kop afdraaien. De
kruk van eene deur, den knop van een rotting, eene

moer van den tap afdraaien. Den baard van een sleu-

tel afdraaien , bij 't omdraaien van den sleutel den

baard van de stang afbreken. — Zij . . . kon niet

nalaten, met een snelle beweging, den stop van den

flakon af te draaien en dezen aan den neus te bren-

gen, K. Zev. 4, 74.

3) Af in den zin van afscheiding (30, c). Iets

door het omdraaien van een sluitmiddel van iets an-

ders afscheiden of afsluiten. Bepaaldelijk in de oneigen-

lijke uitdrukking:

— De deur afdraaien, ze afsluiten door het om-

draaien van den slentcl. ||
Niemand kan ons hier

overvallen ; ik heb de deur afgedraaid.

4) Af in den zin van wegneming (30, e). Iets

door draaien van iets anders wegnemen. Doch altijd

met verwisseling van object, waardoor het begrip van

wegneming in dat van ontdoening overgaat (30, e, fi).

a) Bij het kunstdraaien. Een voorwerp door de

bewerking op de draaibank van die deelen ontdoen,

die weggenomen moeten worden, om het zijn zuiveren

vorm te geven. || Die biljartballen zijn niet zuiver

rond meer; ze moeten wat afgedraaid worden. —
Zorgvuldig afgedraaide kegels van gehard... staal,

kutper, Techno!. 1, 308. Dit uiteinde, hetwelk

vooraf kegelvormig afgedraaid wordt, 1, 309. Het. . .

afdraaijen der ( geweer )loopen geschiedt door middel

der vijl in overlangsche richting, 1, 611.

— In dichterlijke toepassing:

En haer sneeuwitte hals, daer sy dit hooft op swayt,

Schijnt duydelijck uyt een albaster afgedrayt.

starter 198.

b) In de vlasbewerking. Van het vlaszaad. Het

door draaien van onzuiverheden ontdoen; t. w. het

op eene zeef zóó in het rond draaien , dat al het on-

zuivere bovenop komt te liggen en er afgeschept kan

worden. || Het zaad is afgedraaid, van het kaf ont-

daan, gezuiverd.

5) Af in den ziu van ten einde toe (30, k).

a) Met eene bepaling van maat als object. Eene

zekere mate van werk, dat in draaien bestaat, vol-

brengen; inzonderheid van kunstdraaiers.
|| We heb-

ben gisteren heel wat afgedraaid.

b) Met verzwijging van het object, en dus schijn-

baar onz. Gedaan maken met draaien. || Hebt ge

afgedraaid ?

6) Af ia den zin van voltooiing (30, l). Iets op

de draaibank afwerken, voltooien. || Hebt ge de bal-

len afgedraaid, begin dan aan de deurkrukken.

xviide e. Voorheen werd afdraaien in de volkstaal

ook gebezigd met een persoon als object, in de be-

teekenis van afranselen, afrossen. Af werd dan, even-

als in deze beide woorden, opgevat in den zin van

ten einde toe, d. i. zooveel als men noodjg acht

(30, k), en draaien gaf de slingerende beweging te

kennen van de hand , waarmede men de slagen toe-
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I) Oh. Af in den zin van naar beneden (31 ,a).
Hidpw. zijn. Naar beneden draven, in een draf naar
beneden rijden of loopen. Altijd vergezeld van ecue
bepaling in den 4deu uv., aanwijzende de helling , langs
welke de beweging geschiedt; waardoor echter afdra-
ven niet ophoudt een onz. ww. te zijn. Verg. de Aanm.
bij Afdalen, 1, a). || Veldin was door het geluid

opgevlogen, en draafde reeds den heuvel af, beets,
C. O. 317. Zij draafde de trap af, K. Zev. 3, 233.

II) Bedr. Af in den zin van ten einde toe (30, k).

Hulpw. hebben. Met het begrip van afstand als object.

Een zekeren afstand dravende afleggen. || De paarden
waren te moe om den geheelen weg af te draven. We
hebben een heel eind afgedraafd.

Afl. Uit Afdraven, als onz. ww., in eene andere,
thans verouderde, beteekenis, t. w. in die van weg-
draven, heendraven, dezelfde die aan hd. abtraben
eigen is, en waarin Af genomen werd in den zin van
verwijdering (30, d), ontsproot het afgeleide afdraf,
bij uooft gebezigd voor het wegrijden of heenrijden
van ruiters. || Op welken afdraf hun de speeren dik-

wyls in den rug zaaten , N. H. 359.

AFDRENTELEN, onz. zw. ww., met zijn:

drentelde af, is afgedrenteld. Uit Drentelen en Af
in den zin van naar beneden (31, d). Drentelend naar
beneden komen, met langzamen en onzekeren gang
afdalen; t. w. langs eene helling, die door eene be-

paling in den 4den nv. wordt aangewezen. Verg. hij

Afdraven, I). || Eene trap, eene hooge stoep enz.

afdrenteleu. Daar komen de dames den heuvel afdreu-

telen.

— Verg. bij beets, C. O. 353: „Boerinnen...,
de stoepen der goudsmeden op en af drentelende",
reeds aangehaald bij Af, § 23, «); in welke woorden
echter niet het samengestelde afdrentelen, maar het

enkele drentelen bedoeld is, waaraan als hepaling toe-

gevoegd wordt: de stoepen. . . op en af.

AFDRIBBELEN , onz. zw. ww., met zijn:

dribbelde af, is afgedribbeld. Uit Dribbelen en Af
in den zin van naar beneden (31, a). Dribbelend naar
beueden komen , met kleine en vlugge schreden van
boven komen ; t. w. langs eene helling , die door
een bepaling in den 4den nv. wordt aangewezen. Verg.
bij Afdkaven, I). || Ook Mietje kwam den trap af-

dribbelen, Wïldsoh. 4, 412.

AFDRIESCHEN, bedr. zw. ww., met heb-
ben-, drieschte af, heeft afgedriescht. Uit Drieschen,
heftig dreigen, bedreigen, tarten (zie ald.), en Af in

den zin van ontleening (30, h). Met een persoon in

den 3den nv. Iemand iels afdrieschen, het hem door
heftige bedreigingen, door uittartend geweld afpersen.

Voorheen zeer gewoon, doch thans verouderd. || Daar
klaaghden de wethouders, dat hun de Ouroomschen
op nieuw een' van de kerken zochten af te driesschen

,

hooft, N. H. 119.

Coningh Achab straf,

Die Nabots wijngaard drieschten af.

bredero, Pöèm. 11.

(Kollen, die) stout en straf,

De dooden driesschen antwoord af.

bredero, Liedt-bocck 1, 56.

AFDRIFT , znw. vr., zonder mv., als benaming
eener voortdurende werking. Van Afdrijven ( in de

het. onz. I, 1), met den oorspronkelijken wortelklinker

i, en met het achterv. t. Hd. abtrif't , ofschoon in

anderen zin. Eigenlijk, de werking van afdrijven , het

afdrijven. Doch bepaaldelijk , als scheepsterm : De zijde-

lingsche afwijking van den koers , dien een schip stuurt

,

ten gevolge der werking van stroom of wind. || De
wraaklijn is de streep, die het Welwater te loefwaart

beschrijft, en die de afdrift van het zeilend schip

aanwijst.

Syn. Afdrift, Afdrijving (1 ), Wraak (scheepsterm
,

zie ald. ). — De beide eerste woorden verschillen al-

leen hierin, dat afdrijving meer uitsluitend doelt op
de werking zelve van het afdrijven, terwijl men bij

afdrift tevens denkt aan het uitwerksel, t. w. aan de
veranderde richting van het vaartuig , aan het verlies

,

waardoor men beneden het voorgestelde punt geraakt.

Wraak ziet alleen op de werking van den wind, niet

van den stroom. Het geeft meer bepaaldelijk de mate
van afdrijving te kennen , de hoegrootheid van den
hoek , ouder welken zij plaats heeft.

AFDRIJVEN , onz. en bedr. st. ww. der 5d«

kl., met zijn en hebben: dreef af, dreven af, is en

heeft afgedreven. Uit Drijven en Af in verschillende
i pvattingen. Hd. abtreiben.

I. Onzijdig, met zijn.

1) Af in den zin van verwijdering (30, «). Zich

drijvende van iets verwijderen , vlottende op de opper-

vlakte van het water of andere vloeistof verder af

geraken, t. w. door de werking van stroom of wind.

1 ) Van vaartuigen of andere drijvende voorwerpen,

en, hij uitbreiding, van de personen die zich daarin

of daarop bevinden. Door de werking van stroom of

wind dwars uit den gestuurdeu koers gedreven worden

.

|| De vloot. ., die wat afdreef en buiten schoots op
twaalf vadem ten anker qnam, brandt, De Ruiter

188. De eenige brander der Franseben (was) door ons

geschut zoodanig getroffen, dat hij tegen de klippen

afdreef en strandde, v. lennef, Gesch. 8, 130. Daar

zaten wij nu op onze kist,... en dreven al verder

en verder van ons vaartuig af, Bom. 3, 296. Wy
staken de riemen aan bakboordzij in den grond , om
het verder afdrijven van het schuitjen te beletten

,

beets, C. O. 83.

— Zcemans-zegsw. Afdrijven is winnen, t. w. wan-

neer het schip, bijgedraaid liggende, van zelf drijft

naar den kant waar men heen wil.

2) Van wolken, buien enz., die op den luchtstroom

worden voortgedreven. Door den wind weggedreven

worden , zich verwijderen. || Daar nu de bui naar het

Noorden was afgedreven en de lucht. . . bekoeld, loos-

jes, Buism. 1 , 208.

Z(j is het koeltje langs het strand,
Dat, als de storm is afgedreven,
De schrale berken nog doet beven.

feith; Oden en Ged. 5, 194.

Maar, van 't getij' bedaard, en aan zich-zelf hergeven,

Is 't als een buldrend weer, ten kimmen afgedreven.

bild. 3, 307

De bui dreef af: daar kwam de ruaan

En lonkte Neerland troostende aan.

tollen* 6, 95.

Maar als de storm is afgedreven

,

En 't zonlicht weer de velden tooit...

9, 94.

Onweders drijven af, en zegens plasscheo nefr.

DA COSTA 2, »86\

— In dichterlijken stijl ook van andere subjecten,

die of eene onweerswolk vertegenwoordigen, bi daar-

mede worden vergeleken.

Maar als zijn (des donders) woede is afgedreeven

,

De fris6e koeltjes wapprend zweeven,...
feith , Oden en Ged. 2 , 27.

Daar komt, daar komt zij van het Zuiden afgedreven.

Gelijk een onweer, traag voortwentlend over de aard.

De krijgsmacht door Filips vergaard.

v. BBBRS, Maerl. 21.

II) Afin den zin van naar beneden (31 , a). Van
vaartuigen of andere drijvende voorwerpen, en, bij uit-

breiding, van de personen die zich daarin of daarop

bevinden. Door den stroom van een hooger naar een

lager gelegen punt eener rivier medegevoerd worden,
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stroomafwaarts drijven. || Hut bootje was losgeraakt

en afgedreveu. IX ketting Irak, en de gierbrug dreef

Bel eind af.

I - u ...
! f*n oiu getal houdt SUedrechti kom bezet,

Eu wy, wy dryvin aT naaf 't lager FlOTdiugf wed.
111LD. 4, 69.

— Als schipp i-ti rm bepaaldelijk ia den zin van:

Zich door den stroom naai een lagi r geli gen pont

(Voeren , zonder, 1
1 bi bnlp van

zeilen. || Hij... t lalager uit, uin hem te

Ueo, en met hel houtvlot af te ii\

Lyiul. . . 84
— In overdrachtelijk lijking

met een stroom || Pieter, die nn zoodanig transpi-

reerde, dat ik vreesde dat zijn bril op den vloed zon

afdrijven, uur^, V. O. 47.

•lt jaren van mijn leven

Zjjn langs uw velden afgedreven (opdmstroum
ia >

KKiTH . Ode» • n Qtd, 4
, 83,

— rigiiurl. zegsw. Met den struom afdrijven, zich

Ie mud' of het voorbeeld van anderen laten mede-

sleepen. || Een dier ligt plooibaare. . . karakter». . . , die

>k met den algemeencn stroom afdryven , Leen.

j. 178. Gy, verhoeven . . . karakter, zond gy met
ili ii -turken stroom ook zyn afgedreeveu? G, 188.

— Uit deze zegswijze, die thans weinig meel in

gebruik is, had zich vroeger de uitdrukking mede
afdrijvend als bnw. gevormd, in den zin waarin men
thans meegaand zegt. || Welk eene zagthcid in haar

gelaat' Hoe vul van dat mede afdryvende mollige in

uogen! Leev. 6, 325.
— Aanin. Ofschoon afdrijven, evenals alle andere

soortgelijke ww., van cun 4den nv. kan vergezeld gaan

,

blijft het echter een onz. ww. (met het hulpw. *(/»)
tic iie nv. niet als het voorwerp der wcrki.it:,

maar alleen als cenc bepaling (van plaats) te beschou-

wen is. Zie de Aanm. bij Afdalen", 1, a). Men kun

wel zeggen den stroom afdrijven, evenals de trap

afdalen, den geheelen nacht Kaken enz., maar niet

de stroom wordt afgedreven , evenmin als b. v. de trap

wordt afgedaald of de nac/it word/ gewaakt. Onbe-
dacht schreef dus HiLn. (1, 30) in het verhaal van

den Zwaanridder, die den Rijnstroom kwam afdrijven:

Maar cindln.lt irm de naaste bocht

De* laudstruoma a/^edr-

II. Bedrijvend, met hebben.

li Af in den zin van verwijdering (30, a).

1) lu 't algemeen. — <i) Met een stuk vee of een

levenloos voorwerp als object. Het duur drijven vau

leren, voortdrijven en daardoor van eene

bepaalde plaats af doen gaan. || Vreemde koeien van

zfjn erf afdrijven De wind dreef de bui af. — Mijn

hecre weet... dat ick zoogende schapen ende koeijen

by my hebbe; indien mense ïnacr ecnen dag afdrijft,

so sal de gchculc kudde sterven, Ge». 88, 18. Gy
sult uwcs broeders ossc ofte klcyn vee niet sien afge-

dreven, Beul. 22, 1. Den vijand, wiens 6chepen nu

door de ebbe van de onzen worden afgedreven,

v. i.F.NStr, (Jese/i. B, 171. Terwijl hem (Tantalus)

boven 't hoofd een boom hangt , beladen niet vruch-

ten, maar die d« wind afdrijft lederen keer dat bjj er

naar wil grijpen, DAVID, Aant. op BILU. X. d. G ,

1,1 20«.

Naar de uulertinnok zich beft, der Goden gunst ten tetken,
i'f ii.-rduikt. In tlch.iclv' gewenteld; nf zyn bocht
Wordt afgedreven door der winden ademtocht.

Hl LD. 2 , 354.

Geen ranke pul , ten boogpeze afgedreven , eru.

TB» KaTB 5, 178.

Aanm. In T Vlaamaeh vindt men qfdryven

figuurlijk gebezigd , nnt i -. u verzoek of eene bede als

ODJOI t . vuur Afwijzen , afslaan , weigeren. ||
Zv dreef

het gebed van den Vorst met trotscliheid af, CO.N-

4) Met een persoon als object,

u) Eigenlijk. Iemand, t. w. een vijand ii

ijven, verdrijven, afslaan Verg UW
1, 188. Thans niet meer in gebruik, ofschoon nog

— in dichterlijken stijl — door i)lLt>. gebezigd || Soo

de lolduten na groot gc\ -i™,

V. BEÏ MSK1.HK , Are. L\
r
>7 De

Oversch te bemachtigen, doch wierden mei

verlies afgedreveu , ald.

Dat 1 iaard van hier moei letterden,

Ln vau de stat van Leyden
Soo afgedreven wert.

ZBVÏCOI» ».'I5

Iv Fr.ui-eliiii.iu
,
telkens afgednv D .

Reeft voor uw krygsdetisd leen iven.

uitD. 8, 410 (u. i"

,i) Figuurlijk. Iemaud door tachtigen drang en

tegen zijnen wil vau iets afbrengen , t. w . van een

in figuurlijke toepassing op zedelijk gebied), van

nidi -Iwjjzi , ucn vooniemen enz. Verg. A/bren-

gen, I, 2, a, a cu y). lli i

Aandrijven , bede. 2 , a en b ). Thans niet meer in

gebruik. || Om u af te drijven vau den wegh, dien

u de lleure uwe Godt geboden heeft, Deal. 18, 5.

Want hj heeft ii gesoeht af te drijven van den Heexe

uwen Godt, 18, 10.

— In dezelfde opvatting, doch niet zinspeling op

een vaartuig, dat door den stroom wordl gedreven.

|| Soo wierden .in van Leyden door den sterken stroom

der om-uniglii ileu mede van haar goedt vuoruemen af-

gedreven, v. uj-.lmiskkrk, Are. 227.

2) In bijzondere toepassingen.

a) ln de geneeskunde. Iets door toegediende of aan-

gewende middelen uit het darmkanaal uf uit de baar-

moeder verwijderen; t. w. iu de buide volgende toe-

passingen :— Wormen afdrijven, die door geneesmiddelen uit

het darmkanaal verwijderen. || Een middel om wormen

af te drijven.

— De vrucht afdrijven, cene onvoldragene vrucht

door toegediende of aangewende middelen uit de baar-

uitdrijvcn; t. w. met een misdadig oogmerk.

|| Een drank innemen om de vrucht af te drijven, om

eene ontijdige verlossing te bewerken.

— Vanhier het tegenw. declw. Afdrijvend, als

bnw. gebruikt. Zie ald.

— In dichterlijke vergelijking wordt afdrijven in

detren zin door hooft toegepast op den ouderdom

,

als eene lichaamskwaal beschouwd:

D'ouwde waent dat luj verkindren,

En zyn Jaeren zullen miiidrvn,

Afgedreven duor dal zap.

.
238.

t) In de scheikunde. Van zilver en goud. II-

metaal door scheikundige bewerking ZUivi ren van het

lood, koper of andere bestanddeclen , waarmede het

vermengd is; t. w. door de legeering te smelt

poreuze vaten , die de bijmcngsclen in hunne poriën

opnemeu. Eigenlijk zyn het hier de onedele bestand-

die afgedreven, d. i. verwijderd worden; maar

door verwisseling van object zegt men, dat de goud-

en zilvcrlcgccring of wel het edel metaal zelf, wordt

afgedreven, d. i. door afdrijving gezuiverd. Verg. Ar,

$ 28). || Mm smelt de koper-ertsen met geroost

roodglans ondereen, en verkrijgt alsdan zilverhondend

lood, dat afgedreven wordt, tuTPEE I , C9.

IM zilverhondend zink wordt alsnu overgehaald ...

,

waarbij het zilver achtergelaten wordt, dat men hierop
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slechts met een weinig lood behoeft af te drijven

,

1 , 70.

II; Af in den zin van uitputting (30, »). Van
vee. Hit uitputten, afmatten en verzwakken, door

het te sterk of te lang te drijven,
j

Als ge die koeien

zoo afdrijft, zullen ze op de markt niet veel opbrengen.
- Inzonderheid is het verl. deelw. afgedreven in

gebruik. || Een afgedreven beest, dat langen tijd ach-

tereen gedreven is en er daardoor slecht uitziet.

111) Af in den zin van naar beneden (31, a).

Van vee of trekdieren , en, bij uitbreiding, van de

voertuigen door de laatste getrokken. Ze naar bene-

den drijven; t. w. langs eene belling, die door eenc

bepaling iu den i'Un nv. of, in dichterlijken stijl , met
het voorz. te wordt aangewezen. || De koeien den

heuvel afdrijven.

De zon had naauw zijn kar ten hemel afgedreven,
of ieder tracht naar rust.

V. 'soravenweeRT , Ilias 1, 34.

in. Aj"drift , afdrijvend (bnw. ), afdrijver (in de

bet. bedr. I, 2, b), afdrijving.

AFDRIJVEND , huw., om de absolute betee-

kenis zonder trapp. v. vergel. Eigenlijk het tegenw.

deelw. van Afdrijven in de bet. bedr. I, 2, ai. als

bnw. genomen, doch met behoud van den klemtoon

o)) af. Iu de geneeskunde, van geneeskrachtige mid-

deleu. Geschikt om af te drijven; het vermogen heb-

bende
, hetzij om wormen uit het darmkanaal te ver-

H ijderen , hetzij om door uitdrijving der vrucht eene

ontijdige verlossing te bewerken. || Door een afdrijvend

middel den lintworm kwijtraken. Eene miskraam, door

afdrijvende middelen veroorzaakt.

AFDRIJVING, znw. vr., rav. -drijvingen.

Van Afdrijven met het achterv. -ing. Hd. ablreibung

,

ofschoon in andere opvatting. De werking of de daad

van afdrijven , het afdrijven , in 't algemeen ; doch
nagenoeg alleen gebruikelijk in de volgende opvattin-

gen. In de overige zegt men veelal het afdrijven.

1) Afdrijven in de bet. odz. 1,1). Het afdrijven,

t. w. van een vaartuig; het zijdelings afwijken van
den gestuurden koers, ten gevolge der werking van
stroom of wind. || Door afdrijving geraakte het schip
beneden het voorgestelde punt. Men spande alle krach-
ten in om de verdere afdrijving te voorkomen. De hoek
van afdrijving.

— Syii. Zie Afdkift.
21 Afdrijven in de bet. bedr. I, 2, «). In de ge-

neeskunde. Het afdrijven of verwijderen , door toege-

diende of aangewende middelen, hetzij van wormen uit

het darmkanaal, hetzij van eene onvoldragene vrucht
uit de baarmoeder.

|| Een uitstekend middel tot af-

drijving van wormen. Eenc ontijdige verlossing, door
afdrijving veroorzaakt.

3) Afdrijven in de bet. bedr. I, 2, l). In de schei-

kunde. Het afdrijven van edele metalen; de zuivering

\:m zilver en goud door middel van smelting in po-
reuze vaten.

|| Het keuren of beproeven van het zil-

ver geschiedt door toetsing, door afdrijving, of dooi-

de proef op den natten weg. — Zilverhoudend , ter

afdrijving geschikt lood, kuyper, Technol. 1, 69.

liet door smelting en afdrijving . . gewonnen zilver,

I, 70.

Namen-t. Afdrijvingshoe/c (in de bet. 1).

AFDRINGEN, bedr. st. ww. der \»° kl.,

met hebben : drong af, heeft afgedrongen. Uit Drin-
gen en Afin verschillende opvattingen. Hd. abdringen.

1) Af in den zin van verwijdering (30, a). Iemand
of iets door dringen verwijderen, door sterken aan-
drang terugdringen; t. w. van eene plaats, die door
eene bepaling met het voorz. van of in den iitD nv.

wordt aangewezen. || Iemand van zijne plaats afdrin-

gen. Hij werd van de bank afgedrongen. Men drong

I
hem het erf af.

2 ) Af in den zin van naar beneden , met het

bijdenkbeeld van scheiding (31, a). Iemand naar

beneden dringen ; t. w. van eene hoogte of langs eene

helling , aangewezen door eene bepaling als boven

(bij 1). || Iemand de trap afdringen , van een heuvel

afdriugen. — Wat er van Obdain was geworden , nadat

hij [met zijne manschappen) van den dijk was afge-

drongen, v. lennep, Gesch. 9, 32.

3) Af in den zin van ontleening (30, h). Met
eene zaak als voorwerp en een persoon in den 3den

nv. Iemand iets afdringen, door dringen, door ster-

ken aandrang , het hem ontweldigen of van hem ver-

krijgen.

a) Eigenlijk. In de taal der 17do eeuw, doch thans

verouderd. Iemand iets, t. w. eene vaste stelling,

ontweldigen; zich daarvan meester maken, door hem
er af of uit te dringen , hem met krachtigen aandrang

te verdrijven. || Zich ouderwindende, der burgher-

wacht de Wittevrouwenpoort af te dringen, en 't

krysvolk te doen instryken, hooft, N. Ë. 371. Als

de bezettelingen . . . hun den ingang quaamen afdrin-

gen, 820.

b) Overdrachtelijk. De thans gewone opvatting. Iets

van iemand tegen zijn zin verkrijgen door hem te

dringen , d. i. door sterk aandringen , bedreiging of

gezag. Verg. Afpersen en Afdwingen , die echter heide

heftiger zijn dan Afdringen, en waarvan het eerste

veelal het plegen van onwettige , het laatste van geweld-

dadige handelingen onderstelt. || Iemand geld of goed,

eene gift, eene belofte, een eed, eene verklaring, be-

kenteuis enz. afdringen. — De vreemdigheden . .
.
, die

door dese afgedrongen bekentenissen aan den dag komen

,

V. heemskerk, Are. 51. Die van Haarlem. . . moes-

ten. . . dit werk met twaalf duysent guldens boeten

,

die den gemeenen inwoonderen door den Stadthouder

met geweldt afgedrongen wierden, 253. Men voegde

'er by, dat hy... den Staatcn. . . wel zestienduizend

guldens hadt afgedrongen, wagen., Vad. Bist. 5,24.

Om haar, door het afdringen van allerlei voorrechten,

van het weinige gezag, dat haar overbleef, te beroo-

ven , v. lennep, Gesch. 3, 2.

Hetgeen d'onschaemele' eerst u pleghen af te dringen

,

Geeft nu met vhjtighe' handt den schaemlen vreemdelingen.

HOOFT, Ged. I , 179.

Wien 't huns ondanks wordt ontwrongen,
't Zij door voorbeeld of gezag;

Door beschaming afgedrongen,

Met een innig zelfbeklag.

bild. 5, 291 («on eene gift).

Ja , Wijsheid is in God , en geen der stervelingen

Weet, zelfs een enkle vonk der Godheid af te dringen.

5, 19'J.

Welligt had hy niets van dien ramp my doen kennen

;

Maer 'k drong, woord voor woord, zyn geheimen hem af.

LEDEGANCK 175.

Afl. Bij hooft afdrang, voor het afdringen (in

de bet. 3, i), op dezelfde wijze gevormd als aandrang

van aandringen. || Wits dat alle afdrang en uitpers-

sing ophoude, N. H. 488.

AFDRINKEN, bedr., ook als wederk. ge-

bruikt, st. ww. der l 8l° kl., met hebben: dronk af,

heeft afgedronken. Uit Brinken en Af in verschillende

opvattingen. Hd. abtrinken.

1) Bedr. — 1) Af iu den zin van wegneming

(30, e, it). Van een gedeelte van eenig vocht. Het

drinken en daardoor van het overige vocht wegnemen.

|| Van een te vol glas een weinig afdrinken. Het

schuim van bet bier afdrinken. — De wijn is reeds tot

op de helft van het vat afgedronken, weil.

2) Af in den zin van tenietdoening (30, j). Iets,
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t. w. iets dat heeft [il aats gehad, door drinken ab

't ware te niet doen , het als niet geschied doen aan-

merken .

a) In 't algemeen, van gewaarwordingen,

dcu , voorvallen enz. Huur drinken de kv

er van wegnemen; door een Erissehen dronk de scha-

delijke «t-rking er van tegengaan, en het /•'«'•

als ware er niets voorgevallen. || Kenen schrik afdrin-

ken , rich daarvan door een dronk herstel!

woord, eene beleediging enz. afdrinken

,

dronk voor boelen , hei gelegde als ongezegd maken.

loet ge afdrinken, hoor. — Ik ging met hem in

de naaste kamer, ora hem de ontsteltenis

afdrinkeu , Leev. 5, 21 -

I akende,

zcide hij: r Uaar , Boouis , drink deeze vuiligln

af" (I. w. de T vrij luchtige liedjes," die hij gezon-

gen had), H'ildsch. 3, 1S8.

b) In 't bijzonder, van eene oneeuigheid. Ze doen

ophouden en de herinnering er van oitwisachen, duur

met elkander ah vrienden een glas te drinken. || Ken

twist, een geschil afdrinken. Kom, laten wij de zaak

afdrinken en vergeten. — Drink non de qnaestie af

met den koopman, en laat het daarbij blijven, v. ll.n-

WEP, Hom. 8, 26. Men deed moeite de partijen te

scheiden , wilde de zaak bijleggen , sprak van afdrin-

ken, KNEPPELH. 1 , 267.

U lu, laat dien twist tos met malkander *

EI, drinkt de questie af.

L.VMiBXDMK 8, 350.

Afgedaan en afgedronk- i

Geen herdenken meer , o

v. WALKÉ, .' 138.

.3) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Ge-

daan maken met drinken. Meestal mei
van het object , en dus schijnbaar ouz. Vooral in die

gebruikelijk, waar het drinken (van kolli'
,

bier enz.) als een dagelijks terugkeerend iets, als eene

bepaalde bezigheid wordt aangemerkt ; meest bij boeren

en ambachtslieden. || Als de werklieden afgedronken

hebben , zal bet hoog tijd zijn om weer aan 't welk
te gaan. — Wij zullen eerst maar afdrinken, weil.

Il Wederk. Afin den zin van uitputting (30, n).

Zich afdrinken, zich door drinken als 't ware afmat-

ten; volop drinken, zoodat men niet meer kan. In

't gewone leven weinig in gebruik , maar in dichter-

lijke vergelijking toegepast door bild. 5, 89:

Dat zich uw- gloeiend hart verzade,
Zich dronken afdrinke aan haar vreugd!

AFDROGEN, bedr. sw. ww., met hebben:

droogde af, heeft afgedroogd. \ 'lal met oo geschre-

ven: afdroogen, doch zie bij Droog. Uit Drogen en

Af in den zin van wegneming (30, e). Verg. hd.

abtrocknen.

1 ) Eigenlijk. Van een voorwerp , welks oppervlakte

nat is. Het drogen, droog maken, door er het vocht

van weg te nemen, aft. wisschen. |[ De vaten wa
en afdrogen. Zijne handen afdrogen Zich afdrogen. Hier

hebt ge een handdoek oin u af te drogen. — Daer na goot

hy water in 't becken , ende begon de voeten der disci-

pelen te wa-schen ende af te droogen met den linnen

doeck , Joh. 13, 5. Dese heeft mijne voeten met tra-

nen nat gemaeckt, ende met bet hair hares hoofU
afgedrooght, Luc. 7, 44. Om diens wonden af te

droogen , daviu , Hut. 4, 198. De lieve hand. .
.

, waar-

mede zij zich steelswijze de oogen had afgedroogd,

v. lensep. Hom. 3, -'73. Terwijl. . tante de kopjens

van 't kofTygoed met ... een bonten theedoek zat af te

droogen, BEETS, C. O. 39.

Nu mogen wy afdroogen
Oo» lang hekreteo oogen ,

Want Leyden i« ontset.

ZEVÏtOTE 335.

Drooe. af d:-

BILD. '-'
. goa.

'-) Met Van oen vocllt.

ii de oppervlakte van een voorwerp
hel voorwerp droog maken.

II
I lui in /_vn ZWO t af d- .li

iten zakdoek
het «weet af te droogen, v. i 289.

i Horgenj
,

-
i de too di dro]

Afdroogt ^ d a ipjes.

\l;i- il

.\il li:i ..I /'| Klcb -1. pil n-ls af t.- .Ir..

Van 't blgglend iweet, dat op zijn voorhoofd brandt.
TE.N KATE 4 . 837,

il van tranen, in eigenlijken

lijk- Il ziu.

_ — Kigeulijk. Zijne (of zich dei tranen afdre
zich de tranen uit de oogen of uu het gelaat wis-

tanen ie hebben
Blank. 1 , 27'J. Het was zeer aandoenlyk. . . ti

dat hy meermaal zyne traanen

7, 204. „Well" reide zij, haar tranen afdroogende,
K. Zee. 5, 13s.

Ze il njk. ze is jong, ij wordt bemind
Toch w. lt L r in lu nr i

:; traan, dien vruchtlOOa 't fijn batist

Gedurig af uil droogen.

DB OBHBSTJBT, /. <1. /.'. 43.

— Iemands (of iemand de) tran, , hem
de oogen of van het gelaat wisschen.

il.- vrome Vader, zelf ontroert in dexen Btant,

Droogt haare tranen af, en drukt de tcdre huilt.

HOOGVLXBT , Abr, ~.

— Figuurlijk. Zijne (of zich de) tranen afdrogen

,

zich troosten in zijne smart, zijne droefheid ai ken

|| Dog droog iiin- traanen af, rampzalig' Vur-t, V. EF-
• 5, 124.

altijd schreien? —
.Neen, de tranen afgedroogd!

bilu. 12, 102.

Bedaar u , mijn goede ' laat God het beschikken
;

Hij wil het zoo, droog uwc tranen maar af.

TH. V. ItIJMVI.n i.

— Iemands (of iemand de) tranen afdrogen, hem
in droefheid troosten, zijm- smart doen ophouden of

:i
, door hem met raad of daad bij te

|| Ja, myu kind, gy zult de traanen van zyn eer-

waardig gelaat afdroogen; gy zult zynen. . . ouderdom
ti-unen, Leev. 6, 32. Geeue pooging te doen,

om haare traanen af te droogen; niets aan tewi

om haai len, 6 , 290.
(Jij weduwen en weezen 1. . . wier tranen bij afdroogde,

80HBANT, Red. 1 , IC'J.

Hier tracht ze wee/ of weeuw de tra.oen af te droogen.
DE LA2RTOY, Dicht, H'. 90.

Verstrik de Weeuw ten steun, den wezen tot een' vader,

En droog de tranen af, die de onschuld knielend schreit.

HELMERs, Nog. Oed. 1, 201.

Afl. Afdroging.

AFDROP, AFDROPPELEN, AF-
DROPPEN. Zie Afdbvp, Afdkii'I-m.i

uur i-i-i H,

AFDRUIPEN, onz. st. ww. der C" ld., mei

zijn: droop af, dropen af, is afgedropen. Uit

pen en Af, beide in verschillende opvattingen, lid.

abtriefen.

1 | Druipen in den zin van tn druppels nedervallen
,

en Af in dien van naar beneden , met het bijdenk-

betld van scheiding (31, a).

a) Kigcnlijk. Van vocht. Druipend nedervallen, in

druppels of korte en afgebroken 9tralcn afvallen
;

t. w.

van iets, dat veelal door eene bepaling met hetvoorz.
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van, in dichterlijken stijl ook in den 4den nv., wordt

aangewezen. || Het sweet, dat hem. . . met volle drup-

pelen van 't aansicht afdroop, v. heemskerk, Are.

159. Het bloed, dat hem bij den rok afdroop,

fokke, B. R. 4, 188. Hoe de doodsangst u toen

tranen uitperste, die afdropen op uwen baard, v. d.

palm, Red. 4, 74.

Het bloed druipt van zijn pantser af.

BILD. 2, 277.

Eén drup, uw slagwiek afgedropen,

Zet voor dat hart den Hemel open.

5, 180.

Waar ik op eens drie Furiën ontwaarde,
Met bloed bespat, dat afdroop bij heur sehrèen.

TEN KATE 5, 184.

— Ook, in dichterlijke toepassing, van hetgeen met

een milden regen, of op andere wijze met een drui-

pend vocht, wordt vergeleken. Verg. bij Afdruf-
pelen.

Als zijn hand het veld komt drenken,
Druipt zijn liefde tot on9 af.

fbith , Oden en Oed. 5, 138.

't Genot, dat ons Pomona's gunst versprak,

Ligt voor ons oog de telgen afgedropen.

STARING 3, 50.

— Syn. Afdruipen, A/druppelen. Zie bij Drui-

pen.
b) Met verwisseling van subject. Van vochtige

voorwerpen. Het vocht druipenderwijze laten afvallen.

Uitsluitend in de uitdrukking

— Laten afdruipen, een nat voorwerp zóó neder-

zetten of ophangen, dat het vocht er vrij langs de

oppervlakte af kan druipen. Alleen van voorwerpen

met eene min of meer harde oppervlakte gezegd , die

dus slechts uitwendig nat zijn ; van weeke voorwerpen

,

die van het vocht doortrokken zijn , zegt men laten

ui/druipen. || Eene mat boenen en laten afdruipen.

—

Ten derden male worden nu de blikbladen ... in . .

.

den bak gedompeld,... en op nieuw laat men ze af-

druipen, kuyper, Teehnol. 1, 449.

2) Druipen in den zin van druipslaarten, sluipen,

en Af in dien van verwijdering (30, a).

a) Eigenlijk, van dieren. Zich druipstaartend ver-

wijderen, met ingetrokken staart bevreesd wegsluipen.

|| Het dier (de hond) droop met den staart tusschen

de beenen af, en jankte, beets, C. O. 311.

b) Overdrachtelijk, van menschen. Zich onopge-

merkt verwijderen, zich stilletjes wegpakken, wegslui-

pen; t. w. uit vrees voor gevaar of ongelegenheid.

a) Uit een strijd; met bet bijdenkbeeld van laf-

hartigheid. || De laf hartigheit van zoo veel kapitei-

nen, die in 't duister van den nacht afdroopen en

doorgingen, brandt, De Ruiter 32. Dat de ander

wel haast in confusie gebragt wierd ... en eindelyk

gedwongen was... zagtjes af te druipen, en zynen

verwiunaar 't slagveld te laten behouden, v. effen,
Speet. G, 151. Vrijwilligers..., die, als zij het werk

een' oogenblik hadden aangezien , stilzwijgend weder

afdropen, bosscha, Held. 2, 639. Zoodat Apronius

(na een noodlottig gevecht) met het overschot van

zijn leger afdroop, zonder de Friezen verder te moeien

,

v. lennep, Gesch. 1, 17.

Dat wie den waterleeu benijt,

Met eene stille trom
Nu afdruipt van den oorloghsdans.

vondel 11, 237.

fi) Uit een genootschap of gezelschap; met het

bijdenkbeeld, dat men zich, hetzij uit schaamte, hetzij

om eenige andere reden , in dien kring niet meer op

zijn gemak gevoelt. || Die mau... beeft... een heele

niooje stuiver in ons comptoir, en die zou dan zo

stil afdruipen , indien de zaaken fuut waren ? Wildsch.

4 , 34. De man deed zoo als hem belast was , en droop
voorts stilletjes af, fokke, Ver:. W. 12, 92. Hoe
alle de voorstanders dier spookhistorie beschaamd afge-

dropeu waren , loosjes, Buism. 4, 121. Verdrongen beet

zich op de lippen en droop af, K. Zev. 2, 198. Spoe-
diger, dan anders het geval zou geweest zijn , waren
de gasten afgedropen (een voor een heengegaan), 2

,

260. Gy droopt af als of gy op een zware misdaad
betrapt waart, beets, C. O. 10. De officier is met
zijn gezelschap afgedropen (van een studentenfeest),

kneppelh. 2, 205.

Afl. en Snun'11-.t. (in de bet. 1). Afdruiping

( „ Zoodra ze uit dit tinbad genomen zijn , worden de

bladen (blik) ter afdrniping op eene Ijzeren schraag

geplaatst," kuïper, Teehnol. 1, 448); Afdruipbak,
bak, waarin of waarboven men een voorwerp plaatst,

om het te laten afdruipen en het afdruipende vocht
op te vangen; in verschillende fabrieken gebruikelijk,

0. a. bij het vertinnen , tot het laten afdruipen der

in gesmolten tin gedompelde bladen (kutper, Teehnol.

1, 449).

AFDRUK, zuw. m., mv. -drukken; verkl.

-drukje, mv. -jes (beide in de bet. 2). Van Afdruk-
ken. Hd. abdruck.

1) Abstract, zouder mv. De daad van afdrukken,
het afdrukken (in de bet. II, 1 en 2, a); het druk-
ken van boek- en plaatwerken.

|| Eerst onder den af-

druk van het laatste blad bemerkte meu den misslag.

2) Concreet. Het gewrocht van afdrukken (uitslui-

tend in de bet. II, 1). Verg. Afdruksel.
a) Eigenlijk. Vorm, beeltenis, plaat, prent, kopie

enz., door afdrukken verkregen.
|

Een afdruk vaneen
zegel iu was, pijpaarde euz. Fraaie afdrukken van
cachetten in lak. — De snelheid , waarmede zij . . . op
een blad papier. . . den afdruk van verscheiden blad-

zijden met honderde letters zag verschijnen, loosjes,
Buism. 1, 237.

Hangt gy d'afdruk van dit zegel

Aen dit kostlyk perkament?
lbdbganck 240.

— Inzonderheid van een exemplaar van eenig drak-
of plaatwerk , hetzij van een enkel blad , hetzij van
een geheel boekdeel. |j Zend mij een afdruk van dit

blad. Hoeveel afdrukken begeert gij ? Hij bezit een
keurigeu afdruk van die plaat. Van zijne etsen bestaan

maar weinige afdrukken. — Voor dat zij , met behulp
van een' der zetters, haren naam en woonplaats gezet,

en zelve daarvan... eenige afdrukken gemaakt had,
loosjes, Buism. 1, 238. Hij had juist eene nieuwe
uitgave van de Gedichten van Baudius in gereedheid

gebragt, en verzocht haar daarvan een' afdruk aan

Hooft... te overhandigen, 1, 235. Eindelijk is het

mij gelukt,... een afdruk van de Landrust voor u
machtig te worden, eild., Brieo. 1, 120.

— Afdrukje, een exemplaar vau een boekwerk van
geringen omvang. || Een afdrukje van een vlugschrift,

eene redevoering enz.

— Syn. Afdruk(Je), Overdruk(je). — Het eerste

wordt bij voorkeur gebezigd van een geschrift, dat

afzonderlijk is uitgegeven ; het laatste onderstelt altijd

,

dat het een deel uitmaakt van een grooter werk, of iu

een tijdschrift geplaatst is, en dat dns van dat ge-

deelte eenige exemplaren zijn opergedrukt boven het

getal , dat voor het geheele werk of voor het tijdschrift

benoodigd was. Men zendt iemand een afdrukje van

een vlugschrift enz., maar een overdrukje van een

enkel vers uit een dichtbundel, van eene beoordceling

in een maandwerk, vau een artikel uit een dag-

blad, enz.

b) Figuurlijk. Beeld, beeltenis, zinnelijke voorstel-

ling van iets, hetzij van stoffelijke voorwerpen of van

onstoffelijke zaken, zóó sprekend gelijkende, alsof het
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eene kopie ware, door afdrukken verkregen. Dich-

terlijke uitdrukking ; in proza zegt men Afdruksel

(zie ald. 2).

a) Van stoffelijke voorwerpen. Sprekend gelijkend

beeld van iets.

in on» bey, die na ontelbre nooden
Noch overschoten , all een afdruck van dit zaet.

VONDEL 11 , 319.

ten Plndia, alleen -U-et een1
«.polio i.

Haar... koud i* de afdruk dien hu Tormt!
HELSIER5, Qtd. 1, 160.

Van onstoffelijke zaken. Zinnelijke of zinnebeel-

dige voorstelling, uitgedrukt beeld, zichtbaar teeken

van iets onzichtbaars.

flit was een afdruck Tan de Kerel ,

In baerens noot en bitter Inden

«89.

OtJ overtuigt M, aan 't stof gebonden,
Du dele wereld wordt gevonden

,

Wgl ik in u baar1 afdruk ken.

peith , ÖJen en Setf. 4 , 53.

een gift, aansprakeloos van waarde.

Maar afdruk voor 't gemoed van d'allerrijksten schat.

DA COST» ö

F.n 't laaute lijden van zijn hart

Liet zelfs tot na ryn dood
Een droevige' afdruk na van smart.

BEET*, Uickt. t'rrk. 540.

y) Van personen, t. w. niet iu hunne stoffelijke

gedaante, maar in hun onstoffelijk wezen beschouwd.

Gewrocht, waarin de maker als 't ware zijn beeld

heeft uitiredrnkt , eu waaruit men hein dus kennen

leert.

Een stapel wijze schriften

I* d'afdruck van den held , die eeuwigb leeft.

VONDEL 2, l-2a r,jrj Frtitmui).

Ach' houden wij dit pand in waarde,
AU d'tfdruk van hun heilig beeld'

loots , 6'ed. 4, 91 [de t^uil mier ra*iereit).

't Penseel hergeeft gelaat en leest

;

IH; Pen geeft d'afdruk van den
g

tollen* is

I>e kroon des Aardschen Levens,
Goda afdruk in het slijk.

ten kits, Schepp. 186 (de mensch).

AFDRUKKEN, bedr. zw. mr., met hebben-.

drukte af, heeft afgedrukt. L'it Drukken en Af,

beide in verschillende opvattingen. Hd. abdrücken en

abdrucken.

I) Drukken in de gewone opvatting van duwen, hd.

dricken , en Af 'm Jen zin van verwijdering (30, a). Iets

door drukken of duwen van iets anders verwijderen.

|| Druk de plank «at af, dat ik er het breekijzer ach-

ter kan krijgen, fie drukt te stijf op nw potlood; ge

znlt er de punt nog afdrukken.

— Aonm. V oorheen werd afdrukken ook, in toe-

passing op handvuurwapenen , gebezigd voor afschie-

ten , d. i. de lading nit den loop verwijderen of uit-

drijven. Hit was eene herinnering aan de oudste in-

richting der vuurwapenen , toen bij de zoogenaamde

etpingarden, dubbelhaken enz., de ontsteking plaats

had door een gloeiend gemaakten ijzerdraad , die door

een zundgat in de lading gedrukt of gestooten werd

(las dolt 1, 225). Men leest afdrukken in dien zin

nog bij UAAfKER, Ceilon :HC: „Wij Uiden i

weren tegen den stam van een' boom . .
.

, en drukten

te gclijker tijd af." In 't Hoogd. is abdrücken nog
heden in deze opvatting in gebruik, ofschoon zeer

oneigenaardig, nu men bij 't afschieten niet meer
drukt , maar den trekker naar zich toe trekt. In onze

taal is het woord te recht in onbruik geraakt. Wordt
bet nog door sommigen gebezigd , het kan dan slechts

als een germanisme worden aangemerkt. Ons gebrui-

kelijke aftrekken is het goede en juiste woord.
II i Drukken iu den zin van iets (/. w. eene beel-

tenis of kopie) overbrengen door middel van druk-
king, hd. drucken.

1) Af iu den zin van nabootsing (30, p).
o) Eigenlijk. — persoon als onderwerp

I '.- ii beeltenis of kopie op of in iets anders over-

brengen, door het er up uf in te drukken. || Een ze-

gel in was, een cachet in lak afdrukken. Ben sleutel

in stopverf afdrukken, om hem na te makeu.

Jy boord nyUehiiderd te we«en , al soume jou in ien pott-

[aerd afdrucken.
'TIKTEX 4-J1.

— Inzonderheid als boek- en plaatdrukki r

\ au lettervormen , koperen of steenen platen , hout-
snedeu enz. Ine, na ze met drukinkt of met kleuren

bevochtigd te hebben, door middel der pers op pa-
pier, doek of perkament drukken, zoodat de vorm
der gezette letters of der gesneden figuren op die stol

wordt overgebracht. || Bij elke omwenteling van den
cvlinder wordt de lettervorm op het papier afgedrukt.

Koperen platen zuiver af te drukken, is iets dat veel

zorg vereischt.

— Behalve de verwisseling van object, die bier

plaats heeft, daar eigenlijk niet de vorm of plaat

zelf, maar het beeld of de kopie afgedrukt, d. i. door
drukken overgebracht wordt (verg. Ar, j 2S , 4 en 30, p),
laat afdrukken in dezen zin nog eene andere soortge-
lijke verwisseling toe. liet wurdt namelijk ook van
het blad gezegd, waarop men drukt, of wel van het

gedrukte zelf, t. w. wanneer het woord vergezeld

gaat van een bijwoord van wijze. || Dit blad U niet

zoiver afgedrukt. Die letters, woorden, regels zijn

niet geheel afgedrukt. Die huiitsneeprent is niet scherp

genoeg afgedrukt.

li) Met eene zaak als onderwerp, t. w. van voor-
werpen , waarmede meu drukt. Meest met verzwijging

van het object , en dus schijnbaar onz. Eene beeltenis of

figuur (van iets) nalaten op de stof, waarop of waarin
het voorwerp gedrukt wordt. || Goed, slecht, duide-
lijk, tlauw, te sterk, scherp afdrukken. Het cachet

is uitgesleten ; het drukt het wapen niet zuiver meer
af. Keu cachet, dat fraai afdrukt. Dat zegel drukt
slecht af. Sommige letters hebben te sterk afgedrukt.

Bij het binden eu persen hebben de platen op de

overstaande bladzijdcu afgedrukt. — Dit stukje (beu-
kenschors) valt in 't zand, drukt de gesneden letter in

hetzelve af, enz., fokke, B. R. 4, 215.— Zich afdrukken, zijn beeld op of in iets uit-

drukken of nalaten.

Een glimlach , koud in 't masker afgedrukt.

TEN' KATB 3, 300 (ran een tijk).

b) Figuurlijk, in dichterlijken stijl. Van iets on-
stoffelijks. Het beeld er van zoodanig op of in iets

overbrengen , dat bij den aanschouwer (of hoorder) de

aanschouwelijke voorstelling van de zaak zelve wordt

opgewekt.

Volkomen Godsbeeld, in Wiens aangezicht
hi nrizi.nlijke ongesluierd wordt gezi. n .

Zoo is in U Zijn wezen afgedrukt!

TEN KATE 5, 6».

— Zich afdrukken, zijn beeld in iets uitdrukkeu,

zich daarin met sprekende trekken vertoonen.

Klanken, ja' maar In die klanken

Heelt mijn /:. 1 in-b <fgednjkl'

DA COSTA 1 , 391.

Ook van het beeld zelf gezegd, dat zich iu ieta

vertoont; en dos in de oorspronkelijke kracht van af-

drukken , zonder de gewone verwisseliug van object
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(waarin) op fons één beeld

(Het uwe, o Geest des tijds!) zich afdrukt en herteelt.

U,\ COSTA 3, 75.

2) Af in den zin vau ten einde toe (30, k). In

de buek- en plaatdrukkerij.

a) Het voorgenomen aantal kopieën of exemplaren

van iets. drukken , en daarmede den arbeid ten eiude

brengen; in tegenstelling van bet voorafgegane zetten,

graveeren ,
proefverbeteren enz. || Eun blad , een vel , eene

courant, plaat , prent enz. afdrukken. Een boek afdruk-

ken , het laatste blad er van drukken.— Het derde, reeds

afgedrukte deel, Leev. %,Voorr. 24. Hoe spoedig ik dat

werk afdruk, nog is men ongeduldig, h,Voorr. IV. Dat

menig boek zoo vol van drukfouten was,, .dat, reeds

kort na het afdrukken en verspreiden, een ander...

het... voor misdruk verklaarde, v. hemert, Lekt.

2, 4. Ik kreeg eene revisie. . ., en gaf het verlof tot

afdrukken, beets, C. O. 131.

— Afdrukken, de gewone term, dien men op bet

laatste proef blad schrijft, om het verlof tot afdrukken

Ie geven ; lat. imprimatur.

b) Met eene bepaling van hoeveelheid als object.

Eene zekere mate vau werk, dat in drukken bestaat,

volbrengen. || In die drukkerij wordt jaarlijks heel

wat afgedrukt.

0) Af in den zin van verslijting (30, m). In de

boek- en plaatdrukkerij. Iets verslijten door er veel

mede te drukken. || Letters, platen, houtsneden enz.

afdrukken, er zoo lang mede drukken , tot zij niet meer
bruikbaar zijn. Die letters kunnen niet meer dienen;

ze zijn afgedrukt. Is die plaat nu al afgedrukt!

\t\. Afdruk, afdruksel.

AFDRUKSEL, znw. onz., mv. -druksels en

-drukselen; verkl. -drukseltje, mv. -ijes (in de bet. 1).

Van Afdrukken (in de bet. II, 1) met het achterv.

-sel in den zin van gewrocht.

1) Eigeulijk. Beeld of figuur, door afdrukken ver-

kregen. Hetzelfde als Afdruk, 2, a), doch beperkter

vau toepassing , daar het niet meer vau de voortbreng-

selen der boek- en plaatdrukkerij gezegd wordt. || Het
gesneden letterstaafje liet een afdruksel in het zand

achter. In vele versteeningen vindt men duidelijke af-

druksels van voorwereldlijke dieren. Afdruksels van

zegels in was, lak enz. — Ter vervaardiging van de

matrijzen wordt. . . een verheven stempel in staal ge-

graveerd . . . , dien men vervolgens iu het koperen be-

standdeel... indrijft, ten eiude hierin het begeerde

ingezonken afdruksel te vormen, kuyper, Technol.

1, 131. De verbazende grootte van sommige dezer

afdruksels deed eerst betwijfelen , of zij wel van vogels

afkomstig waren, ten kate, Schepp. 296.
— Voorheen was het woord ook in de boek- en

plaatdrukkerij , en dus in den zin van exemplaar, in

gebruik. Thans echter is het in die toepassing verou-

derd en door Afdruk vervangen. || De naaste bloet-

vrienden zouden 'er misschien ook afdruksels van be-

geeren, hetwelk de drukker voorheen {vooraf) kan
vragen, J. de haes, Brandt"s Leven, 173.

2) Figuurlijk. Zinnelijk beeld van iets onstoffelijks;

datgene waarin het onstoffelijke zich met sprekende

trekken afspiegelt, en waaruit men het in zijn aard

en wezen leert kennen. Hetzelfde als Afdruk, 2, b),

dat echter uitsluitend bij dichters in gebruik is. || Iedere

natie heeft eene haar eigen... wijs, op welke zij zig

de dingen voorstelt, en waarvan spraak, karakter

<-«.-.... de afdrukzels zijn, v. hemert, Lekt. 1 , 95.

Zyne schoone, welluidende verzen zijn ons het ge-

trouwe afdruksel zijner getroffen ziel, v. d. palm,
Red. 1 , 30. Deze Psalm ... is een getrouw afdruksel

vau dit luistervolle tijdvak der Israëlitische geschiede-

nis, Leerr. 6, 118. (De) taal..., het echte afdruksel

vau het oorspronkelijk volkskarakter, schrant, Red.

1, 71. Wat hij leerde, deed hij. Zijn geheel leven

vertoonde daarvan het afdruksel, 1 , 243. Zoo werd. .

.

elk politiek verschijnsel... tot een levend afdruksel

van het Revolutie-staatsregt gemaakt, GROEN V. PR.

Handb. 575.

AFDRUP, znw. in., zonder mv., als benaming

eener voortdurende werking. Ook afdrop, welke vorm
zelfs, als ongemeener, bij voorkeur gebezigd wordt,

omdat het woord alleen in dichterlijken stijl in ge-

bruik is. Van Afdruppen (afdroppen), dichterlijken

vorm voor hel gewone Afdruppelen (afdroppelen).

Het afdruppelen , het druppelsgewijze nedervallen van

een vocht.

Verstijvende is 't gevoel van d'afdrop van de daken.

BILD. 2, 147.

AFDRUPPELEN , onz. zw. ww., met zijn .

druppelde af, is afgedruppeld. Ook afdroppelen,
in ongemeener vorm. Uit Druppelen (droppelen) en

Af in den zin van naar beneden, met het bijdeuk-

beeld van scheiding (31, a). Hd. abtröpfeln en ab-

traufeln. Druppelsgewijze van iets afvallen. || De re-

gen, die van de bladeren afdruppelde. Het water, dat

langs de wanden der grot afdruppelt.

— Ook, in overdrachtelijke toepassing, van hetgeen

met een druppelend vocht wordt vergeleken. Verg.

bij Afdruipen, 1, a). || Dat zij den overvloed vau

den rijkdom langs tallooze kanalen doen afdruppeleu

op arbeid eu nering, bosscha, Lev. v. IV. II, 375.

Syn. Afdruppelen, Afdruipen. Zie bij Druipen.
.Ifl. Afdruppeling

.

AFDRUPPEN, onz. zw. ww., met zijn:

drupte af, is afgedrupt. Ook afdroppen, in onge-

meener vorm. Uit Druppen (droppen) en Af in den

zin van naar beneden, met het bijdenkbceld vau schei-

ding (31, a). Hd. ablropfen. Druppelsgewijze vau

iets afvallen. Hetzelfde als het meer gewone Afdrup-

pelen. Meest iu dichterlijken stijl.

Het beeld van afgedrupte tranen,

Van 't lijdend hart aan 't oog ontspat.

BILD. 8, 818.

tcedre bloem, geteeld aan de Oostertransen,

En met het zog gevoed , dat afdrupt van de glansen

Des zuivren luchtstrooms.
KIKKER 3, 46.

Afl. Afdrup.
AFDÜIKELEN, onz. zw. ww., met hebben

cu zijn, naar gelang men de beweging als eene han-

deling of als eene plaatsveranderiug beschouwt: dui-

kelde af, heeft en is afgeduikeld. Uit Duikelen en

Af in den zin vau naar beneden (31, a). Dnikeleud

afspringen , t. w. van eene hoogte. Hetzelfde als Afbui-

ielen, 2): zie de daar opgegeven voorbeelden, in welke

men evengoed duikelen als buitelen kan bezigen.

AFDUIKEN, onz. st. ww. der 6d0 kl., met
zijn: dook af, doken af, is afgedoken. Uit Duiken

en Af in den zin van naar beneden ( 31 , a). Neder-

duiken
,

(zich) voorover nederstorten ; t. w. in zekere

ruimte. Weinig gebruikelijke , schertsende uitdrukking.

En zij duiken
Eenmaal in het gapend graf,

Als een dorre mumie af.

TH. V. RIJ8WIJCK 286 a.

AFDUIZELEN, onz. zw. ww., met zijn:

duizelde af, is afgeduizeld. Uit Duizelen en Af in

den zin van verwijdering (30, a). Duizelend afdeiu-

zen, t. w. van iets dat men geuaderd is ; door eene

duizeling of bedwelming van schrik bevangen worden

en onwillekeurig achteruitdeinzen. Stoute, maar onbe-

rispelijke , dichterlijke uitdrukking.

Vergeefs, al woedt de magt der hoven,...
Op Nassau stuit zij aamloos weder,

En duizelt op zijn grootheid af.

TOLLBN3 1 , 117.
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A.inin. Mder- vindt men afdui* Ai in

* oor in duizelt ude vaart naar

tieneden gaa

in i> in '/
i chter

Men zuu kannen zeggen, dat

>etuanJ de trup afduizeU , wuineer n ecner

duizeliug -en Ju» onwillekeurig naar beneden valt;

maar niet, wanneer lnj de trap
jj

duizelende vaart', uiiniat het hier eeue bewusl

opzettelijke i . -It , die neb nut hel begrip

van duizeling of bedwelming niel laat ra»
56.

AFDULDEN, bedr /». ww., mei

duldde af, A I

''.« en ./Vinden
zin van /f» <*iWf 'f- (30, i !, uu

de bcteekeui- van duiden

uf geduldig wachten , t i i-.

Ii ten einde tut

uiet gtduld lijden
,
geduldig doorstaan.

Maar |fcy, iinjn klnridon, ach! nüC ghj wel 'i leyt

Uttnlden mat reidnch en goede ujdjaamhertl
i

2) Van i

duldi.' v»;iclit' d , lotlril het komt uf gebeurt; geduldig

afwachten.

Mijn Vader la itockout, en .il wel haest rencneyden.
t»oj schort uia. r ujdnemheyt dien tijilt te dolden af.

UKEIIEKO , LuC. 38.

AFDUWEN, bcdr zw ww., met hellen-, duwde
af, hteft afgeduwd. I n de volkstaal -douwe,. I il

Duwen en Afin deu zin van verwijdering (30, o),

f iemand duur duwen van iel- anders verwijde-

ren. || Men duwde bem de bank 'of van de bank)
af. Die balk ligt te dicht bij den muur, dunt hein

wat af. Duw de schuit wat af {van den wal of van
een ander vaartuig).

— Ook met verzwijging van liet ubject , en dus
schijubaar onz. || Zij hadden reed- afgeduwd (/. w.
de schuit , toen er nog eeu passagier kwam.
AFDWALEN, onz. zw. mr., met zijn : dwaalde

af, il afgedwaald. Dit Dwalen en Af in den zin

vau verwijdering (30, o).

1) Eigenlijk, vau inenscheu en dieren (of lich I

deelen, die een levend wezcu vertegenwoDl
gemerkt en onwillekeurig zich van den rechten weg
of de juiste richting verwijderen , of wel van zijn

hap afwijken, en daardour aan het dwalen ra-

ken. || Van den weg afdwalen. Van zijn gezelschap,

van de kudde afdwalen. Terwijl hij de schilderij -tond

te bekijken, dwaalde zijn oog telkens naar andere vour-

werpen af. — Indien eenig mensche hondert schapen
hadde, ende een uyt dezelve afgcdwaelt ware, ilatth.

18, 12. Door... de dikke duisternis hadden wij veel

moeite om bij elkander te blijven en niet van het
overige van hap af te dwalen, haap.ver,
Ceilon 280. Waar zij van den weg afdwaalden, zon-

ken zij door den drassen. . . bodem heen, v. LBNHKP,
Getch. 1, 118 i weer... deel hem
van den weg afJw alen, :.'

, 7? Ze dwalen een heel

end ver, somtijd- wel tut Heemstede of de Glip, af

BEETS, t'. O. 24.

Gcbergt' en rotskloof iwijgt.
Of buuwl d«o klaagtoon na i»n afgedwaalde meeuwen.

ui LD. 6 , 399.

En , altijd verder afgedwaald

,

Oat hij lich eindelijk verraden
,

Vervoerd op afgelegen paden.

DA COSTA 1

cJura dwaalt, In rustelozen draf,

llU die haar loekl al verder van haar af.

TBN katb 4, 158.

- Ook vau scbepeu , die uit hunnen koers gera-

I

keu uf van de viool afdrijven. || lu den nacht stak ir

e n hei ige storm up , die de schepen verstrooide . zuu dat

de Prins het raadzaam achtte, vooreerst terug lekee-
reu, eu dan. ,n de afgedwaald»

schepen, \. lrnhbp, Qeteh. 8, 133.

tbreiding uok san levenlooie voorwerpen,
tlic iu hunne natuurlijke binder-

itoord worden en daardoor van de aangeno-
men richting afwijken. || Laat men hel (water) stil

zijn gan.' gaan, dan mag hel nu en dan afdwalen,

ijk beneden, K. Zee.

— In figuurlykc toepassing, die deu overgang baant

tot de bet.

Wjhi i,
t |, „ Heer! zijl zijn vertrouwen ,. .

.

Da vuursall, b|j wier nemeurtralen
lle blik zijns ooi;!, niet nf zal dwalen,

I*'- treii zun> roeti niet wankien zal!

TEN KATE 6, 370.

2) Figuurlijk, uitsluitend vau menschen (of de han-
delingi

, \ - rtegeuwoordigen).
i !-' up het underwerp, waarover men

denkt, spreekt uf riet Van afwijken

,

willekeurig verlaten en tot iets anders overgaan,
dat de aandacht heeft afgeleid,

|| Uitweidingen.. .

die «at verre vau de zaak al'dwaaleu , waarover ik

meende te schryven, Blank. 2, 118. Eenc gevaarlyke

badiuage , die van haar doeleinde afdwaalt , Leef. 7, 46
Zoude men niet... zeggen,... dat wij... geheel

van ons oogmerk zouden afdwalen, en aan gein-

ander! zouden belanden? rOKKJ . /'• trouw, 1, 36.

.1 -1 dal gewicht van het onderwerp bracht mij aan

het peinzen , en deed mijn gedachten een oogenhlik

afdwalen, A'. Zev. 1, 302 Mei zijn gedachten naar

Nicolette afdwalende, 5, 133. „Maar wat doet er

dat toeV" VTOeg Snel: , je dwaalt weer hcelemaal van

't nichtje af," 5, 302.

Ver zou iin| 't verhaal van haar lydeu
Af doen dwalen : ik wil 't voornaamste alleen u ontdekken.

bau , Eneis 1 , 18.

— Zegsw. Van den tekst afdwalen, eigenlijk vau

een kerklecraar, die iu zijne leerrede zich niet bij deu

tekst houdt; maar bij uitbreiding in 't algemeen voor

:

Afwijken van het onderwerp, waarover men spreekt

of schrijft, zich aan uitweidingen toegeven. || Zonder

zich de moeite te geven vau over den opgeworpen
paradox te redetwi t van deu tekst willende

afdwalen, K. Zev. 1,1 ie kwijt zich voor-

treffelijk van Je rol van den Professor bij 't dispuut,

eu waarschuwt wie vau den tekst afdwaalt , 2, 104.

i) In toepassing op verstandelijk of zedelijk ge-

bied. Van het pad der waarheid of deugd afwijken,

keerde denkbeelden, beweringen of hand-

komen. Hetzelfde als Afdolen (zie ald.), dat echter

alleen in den boogeren stijl gebezigd wordt. || Eeu
mensche , die van den wegh de- verstants afdwaelt

,

Spreuk. 21 , IC. Loet af, mijn soon,. . af te dwalen

van de redenen der wetenschap, 19, 2'. Die van my
(den waren God) zijn afgedwaelt, hare dreckgodcu

achterna, Eiech. 41, 10. Sommige... zijn afgedwaelt

van het geloove, 1 Tim. 6, 10. Indien ik... van

den koers der waarbuit afdwaalde, brandt, De Rui-

ter 2. Des jongelings kwaad gedrag... en... alle

andere afdwalende gangen, v. eppen, Speet.

6 , i 3S. Naar maate dat men verre afgedwaald

geleerd heeft het kwaade te doen , wordt de terugreis

lastiger, Blank. I, 249. Mijne afgedwaalde kinderen!

(der Kerk), v. hemert, Lekt. 3, 8. David , afge-

dwaald van zijnen pügt, maar wiens hart niet ver-

stokt was, v. d. palm, Leerr. G, 7.

Myn Bvbeldichlnlmf aal, met tranen op do wangen,
't Afdwalende Israël naoogen In ivn gangen.

SMITS, Bad'

30
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Uw voorbeeld leere een afgedwaald geslacht,

Wat krijgseer /.ij en tucht en uianuenkracht!

TBW KATE 4, 170.

Afl. Afdwaling.

AFDWALING, znw. vr., mv. -dwalingen.

\ an Afdwalen niet het achterv. -m^. De daad van

afdwalen, het afdwalen, in eigenlijken eu figuurlij-

ken zin.

1) Eigenlijk. Het afdwalen, het onwillekeurig af-

wijken van den rechten weg of van de juiste richting.

In dezen zin echter niet gebruikelijk van nieuschen

en dieren (men zegt dan het afdwalen), maar alleen

als knnstterm in de sterrenkunde, in de uitdrukking

:

— Afdwaling des lichts, het verschil tusscheu de

richting, waarin de heinellichten zich vertoonen, en

die, waarin zij werkelijk geplaatst zijn, veroorzaakt

door huune beweging en die van de aarde, in ver-

eeniging met de voortplanting van het licht; lat.

aberratio. || De afdwaliüg des lichts werd in 1725

door Bradley ontdekt.

2) Figuurlijk, in toepassing op verstandelijk of

zedelijk gebied. Het afwijken van het pad der waar-

heid of deugd, het koesteren van dwaalbegrippen of

het plegen van verkeerde handelingen; in welk laatste

geval afdwaling eene verzachtende uitdrukking is voor

zonde. Hetzelfde als Afdaling (zie ald.), dat echter

alleen in den hoogeren stijl gebezigd wordt. ||
Eene

afdwaling van de waarheid, van de deugd, van het

geloof (waarbij men van een dezer drie afwijkt).

Afdwalingen van den geest, van het gemoed (waarbij

een van die beide afdwaalt). De afdwalingen van het

verstand zijn veelal gevolgen van gebrekkige kennis.

Eene afdwaling van de deugd is eene zonde. — Soo

eenigh mensche. . . door afdwalinge sal gesondight

hebben, Levit. 4, 27. De afdwalingen (verkeerde

richtingen) der kunst, geel, Ond. en Phant. 163.

Bespottelijke twisten der scholastiek,... duistere leer-

stelsels en ongerijmde afdwalingen van... monniken,

K. Zev. 1, 58. K-unt gij... berouw over uw afdwa-

lin"eu gevoelen, 4, 54. Hij zal tut inkeer komen, als

hem de grootheid zijner afdwaliüg vaderlijk onder 't oog

wordt gebracht, 4, 138.

Syn. Afdwaling, Dwaling. — Afdwaling, in

toepassing op "het verstand , moet niet verward worden

met dwaling. Eene afdwaling, ofschoon onwillekeurig,

is altijd eene daad; eene dwaling is een dwaalbegrip,

eene met de waarheid strijdige gedachte, die men

aannemen of verwerpen kan. Eene dwaling voor waar-

heid aan te nemen, is eene afdwaling des verstands.

APDWAERELEN, onz. zw. ww., met zijn:

dwarrelde af, is afgedwarreld. Uit Dwarrelen en Af
iu den zin van verwijdering ( 30, a ). Van eene aan-

genomen richting dwarrelend afwijken; door zich van

den rechten weg te verwijderen, het spoor bijster

worden en aan het dwarrelen raken, d. i. in verwar-

den loop ronddolen. Dichterlijke uitdrukking, naar

het voorbeeld van afdwalen gesmeed, om dat begrip

sterker uit te drukken.

En niets bleef ooit de palen in

Van d'eensgezetten tocht

,

Maar dwarrelde af naar eigenzin,

Zoo 't eind niet uitliep in 't begin

,

En dus den kring volwrocht.

bild. 4, 400.

AFDWEILEN, bedr. zw. ww., met hebben:

dweilde af, heeft afgedweild. Uit Dweilen en Af in

verschillende opvattingen.

1 ) Af 'm den zin van wegneming ( 30, e).

a) Eigenlijk (30, e, a). Van vuiligheid, vlekken

enz. Ze door dweilen van iets wegnemen, met eene

dweil afnemen. || Vuil, slijk, water van iets afdwei-

len. Dweil die vlekken eens van de stoep af.

4) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van weg-neming , door Af uitgedrukt , iu dat van

reiniging overgaat ( 30, e, ;J ). Van voorwerpen , waarop

zich vuiligheid bevindt. Ze door dweilen schoonma-

ken , met eene dweil van vuil of vlekken reinigen.

|| De stoep afdweilen.

— xviirfe E. Thans , uu dweil uitsluitend gezegd

wordt van een groven doek, inzonderheid bestemd om

den vloer op te nemen, geldt ook dweilen in dezelfde

toepassing. Voorheen, toen dweil (eig. dwegel, eene

afleiding van het oude dwaen, wasschen, afvegen)

genomen werd voor iederen doek, waarmede men iets

afveegde, gold ook dweilen voor vegen in 't algemeen,

afdweilen voor afvegen , afwisschen. ||
( Het lijk ) zó be-

kladt van bloede , dat Augoulesme ... de trouije met eenen

sauitdoek afdweilde, hooft, Uenr. d. Gr. 20.

2) Af in den zin van ten. einde toe (30, k). Veelal

met verzwijging van het object, eu dus schijnbaar

onz. Gedaan maken met dweilen, afdoen wat er te

dweilen valt. || Je moest eerst maar afdweilen, en dan

aan het schuren gaan.

Afl. Afdweiling (in de bet. 1).

AFDWINGEN, bedr. st. ww. der l 8 ' kl.,

met hebben: dwong af, heeft afgedwongen. Vit Dwin-

gen eu Af in den zin van ontleenmg (30, h). Hd.

abzwingen. Met een persoon in den 3deo nv. of aan-

gewezen door het voorz. van. Iemand (of van iemand)

tets afdwingen , het door dwang van hem verkrijgen

,

hem dwingen het te geven, te doeu of te gevoelen.

Verg. Afdringen , 3 , b).

1 ) Met eene zaak als object. Iets van iemand door

dwang verkrijgen, hem dwingen het te geven. In proza

altijd met het bijdenkbeeld van geweld en misbruik

van overmacht; doch niet te verwarren met ontruk-

ken, ontwringen of ontweldigen , die te kennen geven

dat men iemand het voorwerp uit de handen rukt,

terwijl afdwingen alleen bedoelt, dat men hem door

dwangmiddelen noodzaakt het te geven of af te staau.

|| Iemand zijn geld, zijne beurs, zijn horloge, zijne

wapenen afdwingen. — Ook nam hy daer gelegenheid

uit om den Senaet nieuwe geldsommen af te dwingen

,

DAVin, H'ist. 1, 111. Die de Vlaemschekoopvaerders

het geld zouden afdwingen, of hunne ladingen buit

maken, 4, 261.

Cartoesje zal ze altemaal voldoen met gereed geld

,

En... zo draa als je behoorlyke quitantie hebt gekreegen

Het haar weer op de straat afdwingen met den degen.

LANGENDIJK 4, 184.

Bij dichters ook zonder het bijdenkbeeld van

onrechtmatig geweld.

Hoe zeer ik naar de gunst der Muuzen ook mag dingen,

't Was nimmer mijn gewoonte om haar iets af te dwingen.

DE LAMKOY, Dichtk. W. 45.

Ja ! stort in mijn aadren die kracht van gelooven , . .

.

Die hemelvuur inroept en afdwingt van boven!

DA COSTA 2 , 2'-»0.

Ach! het onverbidlijk graf

Dwong mij twee geliefde kindren

,

Eeuwig onvergeetbaar , af.

SPANDAW 2, 65.

Bij dichterlijke persoonsverbeelding ook toege-

past op levenlooze voorwerpen, die genoodzaakt wor-

den iets te geven of op te leveren. Verg. bij 2,4).

De blondgelokte gaa bezorgt der rundren 6chaar,

En heeft een' stroom van melk den uijer afgedwongen.

uelmebs , Nag. Ged. 1 , 102.

verzadig

Mijns lichaams nooddruft steeds met 't my geëigend brood,

Dat
-

k afdwing van den grond.
DA COSTA 2, 12.

2) Met eene handeling als object, uitgedrukt door

een abstract znw., de werking te kennen gevende, of

aangeduid door een znw. of vnw. (abstract of con-

creet), waarbij in de gedachte een ww. wordt aange-
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vuld Iets van iemand door dwang gedaan kr

beiu dwingen bet te doen, bem er toe nood

r als inct Let bijdeukbeeld vau onrechtmatig

geweld.

a) Met het object uitgedrukt dooi een abstract

haar een uaauwiyks hoorbaar zuchtje ulJwiugeu , Leev.

1, Isa. Drukfouteu. . ., welke hun tuutlrj-

ken lach afdwiugcu, v. utuLir, Lukt. 2 , - Het

be .olk... drong in bet paleis..., om den

vergen koning zijne toestemming. . . af te d«i

1 , Wi. De Gentenaren hadden baar hulpeloozeu l<>

misbruikt, oni. . . haar de teruggave al' te dwingen van

hunne .. voorrechten, V. li.nnlp, Gesch. 3, 3.

De wreedste foltern

Die immer dwingland aan znn beuk-u af kon dwinn-n
helmbhs, Qed. 9 ,

li".

Gy dwingt my 't storten af van 't roy geheitigdst bloed.

BILD. 4, 177.

De apOt, dat '» lichaam* zwakte uw' yTer wederstaal,. . .

Vcrpouzlog eischen durl't , en afdwingt daar gy weigert.

0, 419.

b) Met bet object aangeduid door een zuw. ofvnw.

(abstract of concreet), waarbij in de gedachte een ww.

wordt aangevuld. || Iemand eene belofte, eenen eed,

eeue bekentenis , een geheim afdwingen , hem dwingen

dit te doen, te zweren, af te legger», Ie openbaren. —
korte jongeheeren apeurokjes, voor wie elk gaarne

den boed ligt, en die den titel van Heer elk afdwin-

gen {elkeen dwingen hen met dien titel aan te spre-

ken), ruKkt, t'eri. W. S, 33. Niemand hechtte

geloof aan den brief, welken (t. w. het schrijven

daarvan) men. . . voor afgedwongen hield, v. llnni.i*,

Getch. 1, 151. 11e Burgerijen eischten 't Erfstadbou-

dersebap ... en dwongen dit (de instelling daarvan)

. . .gewapend aan de Regenten af, 'J, 11)1. Men be-

greep, dat geen verbeteringen zouden verkregen wor-

den, tenzij die met geweld werden afgedwongen,

a, 200.

En Dellla dwong hem, tot straf,

Flikttooyend zyn geheimen af.

Leer. 3, 19».

worstelingen.

Vaak machtig van Gods trouw een teeken af te dwingen,

na costa 3, 179 [het vertuonen daarvan}.

Den moegestreden Kastieljaan

Ons onafhanknjk volksbestaan

Door nieuwe slagen afgedwongen!
booabrs, GiOr. 11 (/ut erkennen daarvan).

— Bij dichterbjke persoonsverbeelding ook toege-

past op iets, dat als persoon wordt voorgesteld. Verg.

b,j Ij.

In ondoordringbre nacht heeft zich uw blik gedrongen,

Eu 't diep verheeld geheim de toekomst afgedwongen.
loots , Utd. 4 , 45.

3 ) Met een gevoel , ecne aandoening ,
gewaarwor-

ding enz. als object. Iemand als 't ware dwingen die

op te vatten of te gevoelen, ze onvermijdelijk bij hem
opwekken, ze hem onwederstaanbaar inboezemen; eene

opvatting, lij » lke natuurlijk het bijdenkbeeld van

onrechtmatig geweld geheel wegvalt. || Sommige vrou-

wen . . dwingen ons onze hoogachting af, door vaste

beginzels, Leev. 7, 211. Het kleine getal dier ster-

velingen, die. .. elks eerbied als het ware afdwingen,

•chrant, Red. 1, 157.

Dit reozlg sluUgevaart dwingt eerbied voor u af.

Tan haar , G'ed. 1 , 104.

O, 't koele hoofd, by 't warm gevoelend harte,

Dwingt eerbied af en Liefde

!

oa üisasTRT, Eerite Ged. 281.

De ellend , die 't deel moet weien

Dier zielen ginds, beklemt mu 't hart en dwingt

DU» deernis me af.

TB* kaTB 5, 155.

AFEGGEN, bodr. iw. uw., met lubben.: egde

af, heeft afgetgd. I il Eggen en Af in Verschillende

1) Af in den zin vau wegnemtnj (3n.

met de egge >au den akker wegnemen. || Het oukruid

vau een akker lieg

2 ) Af in den zin vau ten einde toe (30, k ). Ten einde

- _-<:n , afJoeu wat er te eggen i^. || Wanneer

i bind niet te groot i-, iroidl bet eerst geheel

, en dan bezaaid, w. i. DB PSKPOMCRCB,
.aalit. b).

— Ook met verzwijging vau bet object, eu dus

schijnbaar onz. Gedaan maken met eggen. || Morgen
zullen we wel afgeegd hebben.

AFEISCHEN, bedr. zw. ww., met hebben:

euchte af, heeft afgeëischt. Uit Eischen en

dcu zin vau ontleening (30, / ) Hd. abheischen.

n persoon in den 3deD nv. of aangewezen door

het voorz. van. Iemand (of tan iemand) iets afei-

schen, het door eischen van hem trachten te verkrij-

gen, van hem vordereu dat hij bet geve of doe.

1; Met eene zaak als object. Iets met nadruk vu

eischen, tan hem vorderen dat hij lul

|| Iemand zijn geld, zijne beurs, zijne wapenen enz.

alcischeu. — iieti veder na sijne schattinne et -elite

hy het silver ende gout af van het volck des lants,

2 Kon. 23, 35. In desen nacht sal men uwc ziele

van u afeysschen , Luc. 12 , 20. Toen alles gedai

was, werd karel bedacht om zyn erfdeel uut de wa-

pens af te eischeu, david, llist. 3, 572. Uou San-

chio d'Avila. . ., die hem zijn degen afeischt en (hem)

gevangen neemt, v. lknnei-, Gesch. 1, 56. Engeland

Biecht u den degen af, uosscua , Lev. v. W. 11 , 256

Hy zet dat hy my zelf de beurs zou afgeëist hebben , had
hem niet voorgekoounu.
LAÜOE.NDIJK 4, 191.

Die dorst my acht percent afelschen In beleeiüiig.

z , 397.

Neen ! 'k wil niet langer jamm'rend klagen

,

.Nul uusfêt twisten met hel graf,...

En eischen 't zijnen roof wéér af.

LCLOFS , 6'eJ. 88.

2) Met eene handeling als object, meest uitgedrukt

door een abstract zuw., de werking te kennen gevende,

of ook wel aangeduid door een zuw. of vnw., waarbij

in de gedachte een ww. wordt aangevuld. I < ts met

nadruk van iemand eischen, van hem vorderen dat

hij het doe. || Een yegelick die u rekenschap afeyscht

van de hope die in u is, 1 Petr. 3, 15. De oubil-

lykhcid vau hun vriend af te eisschen (datgene te doen),

't geen ze buiten staat zyn van bun kant te leveren ,

v. EPPEN, bpect. 5, 22'J. I)ee/c pligt behoort...

tot dien tijd eu die omstandigheden , waarin de Aposte-

len hem (de vervulling er van) afeischten, ll'itdtch.

1, 31. Wie zyt gy nu, die van uwen Maaker l

schap afeischt? Leev. 8, 337. De wetten van eer en

trouw achtte hij voor allen, behalve voor zich te zijn;

hij eischte hare volbrenging met grooter gestrengheid

van anderen af, naarmate hij ze zelf schaamt

vertrad, v. u. PALM, Gedenkschr. 19. Alwaerhy...

den Komeinen den eed vau getrouwigheid afei-chle

,

david, llist. 3, 55. Een gezantschap... om den

vrede (hel sluiten van vrede) af te eisenen, 3, 132.

Eisch nu, gevloekt tiran'

Een huid* af voor uw' hoed , die God slecht» eischen kan

hblxbrs, fj ian tje.iiler).

't Hoofd der Goden, streng en straf,

Eischt met regt, voor leden misdrijf boete en schuldvergel-

[dlng «f.

D. J. V. LBRJIRF 'J43.

Genade, onts

Daar eischte ik reekning af van 't eeuwig Welbehagen.

BORG BB, IXcht. Kal. M.
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Syn. Afeischen, Eiscfien, Opeischen. — Ofschoon

iemand iets afeischen (blijkens de tweede en derde

aanhaling onder 2) vroeger gebezigd werd in gelijken

zin als iets van iemand eischen, zijn de beide uil-

drukkingen thans kennelijk onderscheiden. Afeischen

is sterker en dringender dan eischen. Het laatste be-

teekeut alleen het stellen van den eisch ; het eerste

onderstelt, dat de eisch met nadruk gedaan wordt,

in het gevoel — of althans in den waan— van over-

macht , en met bet voornemen om niet te gedoogeu

dat hij onvervuld blijvc. Opeischen, dat alleen met

een stoffelijk object (dus in de bet. 1 ) gebezigd wordt

,

geeft bepaaldelijk te kennen, dat men den eisch tot

overgave of uitlevering doet krachtens een verkregen

of vermeend recht, met de uitdrukkelijke bedoeling

om zich , bij weigeriug , op wettige wijze recht te ver-

schaffen.— Over de verdere zinverwante woorden (als vor-

deren enz.), zie bij Eischen.

APETEN , bedr. oureg. st. ww. der 3de tl.,

met hebben: at af, aten af, heeft afgegeten. Uit

Eten en Af in verschillende opvattingen. Hd. abessen.

1 ) Af in den zin van wegneming ( 30, e).

a) Eigenlijk (30, e, u). Van een gedeelte van een

eetbaar voorwerp , of van iets eetbaar , dat zich aan

of op een ander voorwerp bevindt. Het wegnemen
door het op te eten. || Een stuk van iets afeteu. Al

de bessen van ecu struik , al het vleescb van een been

afeteu. — Wat de rupse heeft overgelaten, heeft de

sprinckhacu afgegeten, Joel 1, 4. Als sy het kruyt

des lauts geheel souden hebben afgegeten, Amos 7, 2.

Als 't koren al te veel... opschiet, men zent-er de

schapen ... in , om dat af te eten , de brune , Sank.

2, 229. Ik had van al de peren een stuk afgegeten,

loosjes, Lijnsl. 3, 414.

Denk ik somtijds, aan dit takje zie ik dat een bloempje
[bloeit:

't Schielijkst wordt het afgegeten , als het vruehtje 't weligst

[groeit.

V. ALPUES 1 , 89.

b) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt, in dat

van ontdoening overgaat (30, e, ft). Van voorwer-

pen, waaraan of waarop zich iets eetbaars bevindt.

Ze daarvan ontdoen door het op te eten. || Eenbesse-

boompje , een been afeten , al de bessen van het

boompje, al hel vleesch van het been opeten. De
rupsen en de kevers hebben die boonien afgegeten. —
Siet, soo sal ick morgen sprinckhanen in uwe lant-

pale brengen, ende. . . sy sullen oock al het ge-

boomte af-eten, Exod. 10, 4 vlg.

— Bij dichterlijke vergelijking ook toegepast op
een mensch, wien kwellende zorgen verteren en ver-

mageren, wicn zij als een knagend gewormte het

vleesch van 't gebeente wegteren.

Geen koestrend bed noch koets, geen wollige tapeten

Ontfangen 't dor geraamt', van zorgen afgegeten.

bild. '2, 320.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Met
verzwijging van het object, en dus schijnbaar ouz.

Gedaan maken met eten ; het eten , den maaltijd ten

einde brengen. ||
Wij hebben nog niet afgegeten. Kom

,

eet eerst maar af. — Dan zullen wij spoedig afeteu,

daar ik om half zeven de vergadering heb bij te wo-
nen, pierson, Mériv. 2, 184.

Aan in. Nevens Afeten (in de bet. 1) vindt men
in vroegere taal ook Afetten (ette af, heeft afgeef)

gebezigd, hd. abuizen, abetzen , van ellen, een af-

geleiden vorm van eten, beantwoordende aan goth.

atjan , ohd. azjan, nevens itan en ezan. Verg. Mnl.
Wdb. op Ettkn en Attinge. Afetten werd, evenals

hd. abetzen, inzonderheid van dieren gezegd, iu den
zin waarin men thans ajweiden bezigt.

Het bos-swijn heeft hem {den wijnstok) heel verplett,

En 't wild gediert' ganz af-geett.

DE IIUBERT, /'». 80, 14
(Stateu-vert. afgeiceydet).

AFETTEN. Zie de Aanm. bij Afeten.
AFFEILEN, bedr. zw. ww., met hebben:

feilde af, heeft afgefeild. Uit Af in de beide op-

vattingen van wegneming of reiniging (30, e,neuft)
en van ten einde toe (30, k), en Feilen

, gelijkbetee-

kenend met dweilen , voorheen algemeen gebruikelijk

,

thans nog maar in sommige gewesten in de volkstaal

bekend. Zie Feilen (2de art.). Waar feilen in ge-

bruik is, zegt men ook affeilen: elders afdweilen.
De beide wroordeu beteekenen hetzelfde en worden op
gelijke wijze gebezigd. Zie daarom bij Afdweilen.
AFFLADDEREN , onz. zw. ww., met zijn:

fladderde af, is ajgefladderd. Uit Fladderen en Af
in den zin vau verwijdering (30, a). Van vogels en

vledermuizen. Zich fladderend vau iets verwijderen

;

t. w. van een voorwerp of van eene plaats, door het

voorz. van aangewezen.
|| Hij stond voor het venster

en keek naar de vogels , die van bet dak alilad-

derden.

AFFLONKEREN , onz. zw. ww., met heb-

ben: flonkerde af, heeft afgeflonkerd. Uit Flonkeren
en Af in den zin van verwijdering ( 30 , a). Van een

licht of wat daarmede wordt vergeleken. Zich van een

voorwerp af flonkerend verspreiden , er met zacht

schitterenden glans van afstralen. Het voorwerp, van

waar het licht zich verspreidt, wordt door het voorz.

van aangewezen. Dichterlijke uitdrukking. Verg. Af-
schitteren.

De ondenkbre hemelvreugd afflonkrend van 't gelaat.

bild. 5, 143 {van de H. Maagd).

AFFNUIKEN, bedr. zw. ww., met hebben -.

fnuikte af, heeft afgefnuikt. Uit Fnuiken, iu de

oude beteekenis van knakken , en Af in den zin van

scheiding (30, c). Iets kuakken en daardoor van iets

anders scheiden; afknakken, afbreken. Van takken,

bloem stengels enz. gezegd. Thans verouderd, maar
opmerkelijk voor de geschiedenis van het ww. Fnui-

ken fzie ald.).

De Son fnuyekt of

Het lauwerlof.
En hulter mee sijn locken.

hoopt, Ged. 1 , 171.

AFFODIL , ook affodille, znw. vr., mv.

affodillen. Van ofra. aphodel (bij plant, vermeld,

zie straks), met de iu 't Fransch gewone onderdruk-

king der s vóór een medeklinker ontstaan uit asphodèle,

den juisteren en thans weder gcbriiikelijken vorm, vau

lat. asphodelus
, gr. dagióicloq , een woord van on-

zekeren oorsprong, misschien verwant aau skr. usphota

en dsphótd, benamingen van verschillende planten

(böhtl. en koth 1, 744) en vermoedelijk afleidsels

van den wortel sphul , splijten, opengaan. Een uit-

heemsch plantengeslacht, tot de familie der leliën be-

hoorende , met trossen van witte of gele bloemen , in

het Zuiden van Europa groeiende , hier te lande als

sierplant in de tuinen gekweekt ; Asphodelus L.

|| Affodillen, Aphodel, ou hache royalle ; Asphodelus ,

alburus, has/ula regia, plant. Affodillen. .. groeyen

van selfs in Provenceu, Italien ende Spaenjen; dau

hier te lande en zijn sy niet te vinden, als in de

hoven , alwaer sy, om haer lieffelijcke bloemkens , ou-

derhouden werden. De wortelen. . . hebben een bitteren

smaeck, v. eevervv., Lof d. Heelk. 26.

— Bij de Grieken was de uffodil eene heilige plant

,

aan de dooden gewijd , en die meu op begraafplaatsen

liet groeien. Volgens homerus (Odyss. 11, 539) wan-
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delden de schimmen der afgestorven lulden in de on-
derwereld in een beemd met affodil/rn Inplant (zou

slthaus verklaarden reeds da Ouden bel vrjj

'/.o, ).hui,i\\, naar de vertaling van bild.

B89):
h- reldwelde open oaêr met aflbdll begroeid,
Mie, Proacrpijn ter ••er', (.|- eiken dag herblo

In deze toepassing, als zinnebeeld van het '1

rijk, wurdi de offodü niet /.Men bij diehti

'iml :

Ach' by de altoos groene boorden, door dei Letiieei

[iprocul ....
Waar de glanzende atnarantc zich niet sfroilil schakeert

Bili>. nam er aanleiding uit, om een dichtbundel,
dien hij in 1X1-4 — dus 17 jaren vóór zijnen duod —
uitgaf, maar al* zijn laatste werk beschouwde, met
den naam van AfTodillen te bet teleu. „ IL

deze « l.ij in het Voorbericht, „tot den

oever van het Uoodenrij! H
I
tliands

nog opleveren ... - — Homerus heefl den dot

en benevelden toegang dra doodt met -Iffodille be-

plant. Welaan, plokken wv hiervan een handvol!"
(15, i

— Namen-t. OV» (TB V. IlIJSWIHK
.'VJ4 «); Woleraffodil (zie ald.).

AFFOLEN, bedr. zw. mr., met hebben:joolde

af, heeft afyefoold. lit Falen, pli u (zie

ald.), en Af in den zin van uitputting (Uit, n Van
menschen of hetgeen in dichterlijke! mensch
vertegenwoordigt. Iemand tot het uiterste toe

i

hem door langdurige uf zware kwellingen uitputten.

|| Om de gemeente !< rarlo van den last, waar-

mede zy afgcfoult worden duur de wanden mijner

krooue, hooft, llenr. d. Gr. 89.— Inzonderheid in lateren tijd i. lui woord in

dichterlijken stijl in gebruik gebracht door het voor-

becld van dild , en wel in blijkbaar versterkte over-

drachtelijke opvatting, ten gevolge der onwilleki

vergelijking met bel »i "(folteren i/

volgende art.), daar onze taalkundigen veelal 'm folte-

ren een fri'j
i

Ie zien, of-

schoon de beide woorden etymologisch niets met elkan-

der gemeen hebben. Zie de bij 1 OLEN en

1'OLTHON.

i i geweld, waar stille onnoozelheid
Zich moede en afgefoold t< r iluliming nedcrleit.

BILD. 5, 83.

Dan «meult, dan kwijnt vooral liet blinkend levensn. r,

En de afgefoulde ziel bezwijkt in 't angstigst kwellen.

6, 433.

Dis iny balliugichap en jamm'ren z- . rgni n hoogste

[goed
,

En den hemel toebereidde voor m(jn afgefooM gemoedl
'i 3, in (in de volledige ultg

m, 147, rerkeerdeujk a/gesooul).

Zal de angel van de «mart
Veritompen op het eelt van 't langgebeukte liarl.'

Zal de afgefonlde ziel aan 't schouwspel zich gewenn. m '

10, 330.

Ik weet de plaats geteekend door nnjn God

,

Waar, afgefoold, ïi.ijtj boezem rust zal vinden,
11 , 150.

ne i een bloedend hart en afgefoohie zinnen.
Vr. k. » uild. 3, 430.

>an zt(n rjtaltS ,n afgefoolde borst,

uoenuK
, Aeddon 135.

AFFOLTEREN, bedr. iw. «w , met hebben-,

folterde af, heeft afgefilterd, lil \

in den zin van uitputting (30, n) I iemand
zoo lang of zoo zwaar op de pijnbank Coïteren , dat
de lijder nitgeput ternedcrligt. Altijd echter over-

drachtelijk opgevat , met een mensch — of bij uitbrei-

ding een licna rondeel of vermogen, dat den n

land . als verzami
van menseben — als object, in 't algemeen voor:
Uitputten duur la BUJ nf-

martelen, afpynigen.
|| Tot da) hij (Christut). . . de af-

rde ziel in de I- as Vi

V. n. PALM, l.trrr. 3, 136. Mijn oog duult in ver-

Dg rund door deu ganseben omtrek van het of-

gefolterd Europa ;

bloed I ,06.

iiitoght van 't afgefoltert Puinen.
vosuei. in, 583.

i> gij, ellendlgen, «i<r afgefolterd
i»[i de sard' geen rustplaats vindt voor uwe ondraagbra smarts,

aBLatana ,
'-/ 3

, 62.

li' i i.-ili' i-i, -eilerkrnosi .itt'i.ln, Ti tut vermaak,
wil, dit zal ikl (r. v

DILü. 2, 380.

t Is reeds, 't Is i r 't afgefoltcrd land:

Bi hale!

3, 211.

'k Ben afgefoltcrd, 'k zal bezwijken in mijn straf!

I) V COSTA 1 , 225.

AFFUIT, voorheen ook Arnr, znw. vr. (in

de volkstaal ook onz. gebruikt), mv. affuiten. Van
fr. af/'iil, eenc afleiding van het ww. affttter, dat

op 'ijne beurt gevormd is uit de bijw. zegsw.

h fat. Viit , ons fust, van lat. fustis , een stok of

langwerpig -tuk buut, beteekent in 'l algemeen hout-

werk, houten toestel, en wordt op verschillende voor-

werpen toegepast, u, a. op de lade san een geweer

of pistool 'i.:in:ii I, 1806). Mettn- it fut , vanwaar

r, ital. affuttare, is dus het plaatsen t

rerp op /ijn houten toestel, en vandaar

afiit, ital. affutto, voor den houten toestel zelf,

«elke ook toen men later de

affuiten gedeeltelijk uf geheel van ijzer vervaardigde.

Hit II )gd. heeft van fr. af al , met behoud en aan

in het lidw., de benaming laffette, laffete

gevormd, die in Int Deen eb m Zweedsch werdover-

genomeu, in welke talen het woord lavet beet.

) hi het krijgswezen, Houten of ijzeren onderstel

van ecu kauun of houwitser; toestel tot bet diagen

en vervoeren van een stuk geschut bestemd, en te

dien einde van raderen uf van rollen voorzien. Bij

icheep gcscb.nl veelal Rolpaard of Eoopaard geheeten

(zie ald.).
|| l)c affuit met den voorwagen Een kanon

op zijne affuit leggen. De onder-tellen van mortieren,

die gecne raderen uf rullen hebben, worden veelal niet

en, maar mortierstoelen of -blokken genoemd.

—

IJzeren affuiten. . . worden. . . gemakkelijker dan hou-

ten affuiten door een kogclschot onbruikbaar gemaakt,

I.ANIiOI.T 1,11.
Terwt|l de raden rnn d' affuyt...

1 1. i. wagh, door omgewroete duyn
,

Opbaenen luigi <i- r vesten puyn.

vokiikl 8, 16 (>'"---'/. ultg. H18-2, 1, 38: afuil).

De kleppers zwoegen voor affuiten en renpaarden,

ui: MARRE, Bat. 128.

Aan ilee/e en ginl

Voert men het grof kanon op zyne affuiten aan.

SCHERMER 101.

— ANTüNints, waarschijnlijk de oorspronkelijke

betoekenis van houten toestel nog meer gevoelende,

gebruikt afuiten in den minieren zin van krijgstoe-

stellen of -werktuigen in 't algemeen (2, 25):

Clnts zietmen Mahomet (<!- AfaAometiafun), uit zijn ver-

vloekte schamen

,

d'Afuiten beuken van 't belegerde Dyzansen.

Sm loii-t. Affuitas , -rad , enz. ; affuitbolk , -boom
,

-haak, -kist, -lijf, -loods, -oog, -pin (of -pen),

staart, -wang (zie bij die woorden).

Belegeringsaffiüt , die bij belegeringen gebruikt
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wordt; berg-, kazemat-, kust-, veld-, vesting-, wal-

affuit , tot het gebruik op de genoemde plaatsen be-

stemd ; scheepsaffuit , voor scheepsgeschut ; houwitser-,

kanonaffuit , voor de genoemde vuurmonden bestemd;

bastaard-, blok-, boom-, draag-, draai-, landings-,

raam-, schuif-, slede-, sloeps-, staart-, wangaffuit

(zie bij die woorden).

AFFUITBALK , znw. m., mv. -balken. Uit

Affuit en Balk. Hetzelfde als Affuitlijf. Zie ald.

AFFUITBOOM, znw. m., mv. -hoornen. Uit

Affuit on Boom. Disselboom, dien men in sommige

gevallen aan den staart der affuit bevestigt, om die

door trekdieren te doen voorttrekken. || Bij ons ko-

Vniaal bergaffuit wordt het paard tusschen de beide

affuitboomen aangespannen, landolt 1, 9.

.AFFUITHAAK, znw. m., mv. -haken. Uit

Affuit en Haak. IJzeren haak aan den voorwagen

,

waardoor deze met de affuit of den achterwagen wordt

verbonden, wanneer men het stuk geschut wil ver-

voeren; vooral bij veldaffuiten in gebrmk. || Daar het

affuitoog op den affuithaak altijd eene meer of miuder

groote speling voor op- en nederwa..rtsche bewegin-

gen heeft, landolt 2, 335.

AFFUITKIST, znw. vr., mv. -kisten. Uit

Affuit en Kist. Kistje, aan de affuit bij de as aange-

bracht, bestemd tot berging van lont en andere mu-

nitie. || De affuitkist is thans bij de Nederlaudsche

artillerie niet meer in gebruik.

AFFUITLIJF, znw. onz., mv. -lijven. Uit

Affuit en Lijf. Het hoofdbestanddeel van eenc veld-

affuit, bestaande uit een balk van ongelijke dikte en

samengesteld uit twee vlak tegen elkander geplaatste

dunnere balken of dikke houten platen, door hakkel-

bouten tot een geheel vereenigd. Ook Affuitbalk ge-

heeten. || Bij de blokaffuiten wordt de stelschroefmoer

in het affuitlijf aangebragt, landolt 1, 9.

AFFUITLOODS , znw. vr., mv. -loodsen.

Uit Affuit en Loods (vr.). Loods of houten gebouw,

tot berging der affuiten bestemd. || De ramen weiden

in de aifuitloods geborgen.

AFFUITOOG, znw. onz., mv. -oogen. Uit

Affuit en Oog. IJzeren oog of ring aan de affuit,

die, wanneer men het stuk geschut vervoeren wil,

om den affuithaak van den voorwagen gelegd wordt,

ten einde dezen met de affuit te verbinden. Verg. bij

Affuithaak.
AFFUITPIN, ook affuitpen, znw. vr., mv.

pinnen (-pennen). Uit Affuit en Pin (Pen). IJzeren

pin op den voorwagen , dienende om dezen met de

affuit of den achterwagen te verbinden , wanneer men
het stuk geschut wil vervoeren; vooral bij belegerings-

affuiteu in gebruik. || Indien men achter het midden

der vooras eene horizontale schoor naar achteren aan-

brengt, en op het einde daarvan de affuitpin plaatst,

landolt 2, 334.

AFFUITSTAART , znw. m., mv. -staarten.

Uit Affuit en Staart. De staart of bet achterste ge-

deelte der affuit, dat bij het vuren met het uiteinde

op den grond rust. || Indien een stuk veldgeschut af-

gelegd is , dan rust de affuitstaart op den grond , lan-
dolt 1 , 8.

AFFUITWANG, znw. vr., mv. -wangen.

Uit Affuit en Wang. Wang of zijstuk van eene affuit

;

doch in verschillende toepassing naar gelang van de

verschillende inrichting der affuit. Aan eene veldaffuit

noemt men wangen de twee dikke, maar korte hou-

ten platen , die tér wederzijde aan het dikke einde van

het affuitlijf bevestigd zijn. Aan eene belegeringsaffuit

,

naar oud model, de twee evenwijdig loopende platte

balkeu of dikke houten platen , die , door dwarshouten

(katoen) verbonden, te zamen het hoofdbestanddeel

der affuit uitmaken: datgene, wat bij eene veldaffuit

het affuitlijf heet. Aan eene belegeringsaffuit, naar

nieuw model, waar de beide laatstgenoemde evenwij-

dige balken ieder uit twee stukken van verschillende

lengte bestaan, wordt elk der vier zijstukken wang
genoemd.

AFFUTSELEN, bedr. zw. ww., met hebben:

futselde af, heeft afgefulseld. Uit Futselen en Af
in den zin van ontleening

(
30, h). Verg. Ontfutselen.

Met een persoon in den 3den nv. Iets van iemand

door slinksche streken verkrijgen. Gemeenzame uit-

drukking in de volkstaal, alleen van kleinigheden ge-

zegd. || Die kleine deugniet weet me alle dagen wat

af te futselen.

AFGAAN , onz., bedr. en wederk. onreg. st. ww.
der 7de kl., met zijn en hebben: gaat af, ging af,
is en heeft afgegaan (in enkele gevallen vervangen

door is af geweest: zie de bet. onz. A, I, 1, b, <f

en (). Uit Gaan en Af in verschillende opvattingen.

Hd. abgehen.

I. Onzijdig , met zijn en hebben.

A ) Af in den zin van verwijdering ( 30 , a).

I) Eigenlijk, met een mensch of dier als onderwerp.

Zich van een bepaald punt verwijderen, om zich naar

ecu ander punt te begeven. In tweeledige opvatting,

naar gelang öf het punt dat men verlaat, of het punt

waarheen men zich begeeft, op den voorgrond gesteld

wordt; op dezelfde wijze als heengaan, d. i. zich van

eene plaats verwijderen, evenzeer voor het gaan naar

eene (andere) plaats genomen wordt.

1) Af ter aanduiding, dat men eene plaats verlaat.

Hulpw. zijn.

a) In de letterlijke opvatting. Zich verwijderen,

weggaan; t. w. van de plaats waar — of van een per-

soon of een voorwerp waarbij — men zich bevindt

,

en die door het voorz. van worden aangewezen. || Van
de stoep, van de deur, van zijne standplaats afgaan.

Ga van mijn erf af. Jongen, ga van het ijs af. De

schildwacht was te ver van zijn post afgegaan. Toen

ik gisteren van hem afging, was hij niet recht wel.

—

Hy en weeck niet, om van achter Abner ter rechter

ofte ter slincker bant af te gaen, 2 Sam. 2, 19. Sy
deden hem afgaen van den altaer, 1 Kon. 1, 53. Het
berouwt my byna . . . , dat ik zo verre van u ben af-

gegaan, Leev. 2, 357. Hy drukte my sterk aan de

hand, en ging van my af, 3, 129. Dat zij liever. .

.

bedrogen wilde zijn , dau dat een vrome noodlijdende onge-

troost van haar af zoude gaan, v. lennep, .Bom. 3, 211.

Die van zyn meesters huis te ver was afgeyaen.

coninckx, Fabelen 11 (een hond).

— Ook van rij- en vaartuigen, of wel van voor-

werpen die verzonden worden, en die, bij vergelijking

met levende wezens, gezegd worden ie gaan. || De dili-

gence, dej post, de schuit gaat te tien uren af (ver-

trekt). Hoe laat gaat de eerste spoortrein af? Bij het

afgaan van den trein. — Ik geloof, dat hy nog nooit

een schip zag afloopen of den ysbreeker afgaan , Blank

1, 114. De geschriften, die hij liet afgaan (van zich

uitgaan) door zijn magtig uitgestrekt rijk, Wildsch.

4, 186. Vermits ik beducht ben, dat het vaers, des

Saturdaags afgaande, u niet tijdig genoeg ter hand

mocht komen , verhaast ik mij , ten einde het nog

dezen avond te verzenden, bild., Briev. 1, 33.

— Zegsw. Van den weg afgaan, eigenlijk, den

weg, dien men tot dusverre betreden heeft, verlaten;

maar veelal figuurlijk genomen voor: Beginnen iets

anders te doen dan hetgeen waaraan men bezig is, of

ook: Beginnen verkeerd te handelen, in welke laatste

opvatting men echter meestal zegt van den rechten

weg afgaan. Verg. Afbrengen, I, 2, a, a). ||
Dan

word ik zo warm daar op, dat ik daar eerst het myne
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tui moet zeggen , al zou ik ouk ecu heelcn dag Ie rug

moeten pagaaijen, om weet op mimi senten weg te

komen, waar rui 11.

iu het

onderwerp cf

met het toon
weegs gaai) ; bciiaaldelijk gezegd vau bet

gaau d
.

-i" iu:inuing. || Toen de

kapitein den wij afgaan.

in iemand afgaan lu de uitdrukk

1°. I'an zijn? trouw — of van Aarrn man afgaan

,

niet meer i

Hij L-aat . ifi Ihj «il ni

met baar leren. V .;m haar m..

T. Op »at amlef t"-t.i p uw eefata man rerlatenl.
!>.. dal ik ben rao ion

,

liat heb Ik door bedwang mijn» ouder*, laetl BCdaan.
KRct. Paan . 3U.

I'an ren koopman of ambachtsman afgaan,
zich van hem afmaken, door zich niet langer dooi hem
te laten bedienen; hem zijn afscheid geven, de klan-

dizie opzeggen.
|

i dien kruidenier af, en

wil het eens bij een ander beproeven. Als ge mij niet

beter bedient, ga ik van

I'an iet< afgaan. In Ie uitdrnkkin.

I*. I'an eene tamer, van eene bovenwoning afgaan ,

.
die uien gehaard be

bewoont, voorgoed verlaten om andere te beti

||
Hij gaat van zijue kamer» af, en heeft een huis

gehaard.
— Aaniii. Af beantwoordt hier aau op. Men woont

op kamera, op eene bovenwoning; daarom gaat men
er af; doch meu woont i« een huis , daarom gaat men
er uit, als men elders gaat wono omen,
hei ït af hier dus eigenlijk den zin van naar beneden

(31, a , doch aan deze oorspronkelijke opvitting

denkt men niet meer, daar het begrip van heengaan,

zich verwijderen, bepaald op d;n voorgrond staat.

2°. Fan een onderwerp, eene gedachte, een voor-

nemen, eene gewoonte enz. afgaan, ze verlaten, la-

ten varen , door aan zijne gedachten een anderen loop

handelingen anders in te richten.

Afbrengen, I, 2, a, fi en y). || Ik spreker

ging opzettelijk van zijn onderwerp af, toen 1

dat li I lit is mijn plan

,

en daar f i ik niet af Van mijn gegeven woord wil

' afgaan. Iemand van zijn voornemen doen af-

gaan {afbrengen). — Gy gaat van uwe deBnitic af,

Leev. 7 . 66 I 'aatje gaat in deczen zo verre van
haar regel af, dat zy en:., 8, 1'J4. Zo jy 't in den

kop krygt om van ons oud geloof af te gaan , Burg. 357.

S) Afgaan, absoluut gesteld, in bijzondere toepas-

StoelgaBg hebben, zich ontlasten. Uc oorspron-

kelijk' was zich verwijderen en afzonderen,

t. w. om aan de natuurlijke behoefte te voldoen (v rj

>"•', hd. abtritf); maar dat eigenlijke

denkbeeld is thans geheel geweken, en de uitdrukking

wordt uitsl nic voor het

lf der behoefte. De verf. tijd, is afgegaan,
is in deze op\at' mik , maar wordt
altijd vervangen door ir af geweest , i. i beeft zijn

gevoeg gedaan. || l)e zieke kan niet afgaan. Hij is in

lang niet af geweett. Hoeveel malen is de kleine van
nacht af geweest?

'. >an , al slikte getn
i

Til I i >-h dialect).

— tanin. Bij vergelijking der hoogd. uitdrnkkin

•

der ham gieng blutig, ab ," „die genossene
speise gieng uncerdaut ab" (orimii, I). H'th

zon men allicht kunnen vermoeden, dat afgaan

f, en vervolgens,

den persoon I

i dracht , die ook heef'

iu het geweer gaat af, d. i. de lading gaat af

uit het geveest, be-

dat ons afgaan op eene audere on-

p het weggaan of zich

verwijderen isoon — , en bevestigt dus de

' ) 1 i auk wordt afgaan , e\ I

absoluut gebruikt, ouk iu andere opvattingen geno-
iip van zich verwijderen voort

-

urbij evenzi v. afgegaan
• i f geweest wordt ven legt men in

.Nuurd- Holland afgaan, voor l
u Ter markt

vau huis af). || . Ik ben gisteren nog

. heb gisteren nog kaas aan de markt gebracht"
eu 2° Opstaan , uit liet bed komen.

|| „ Ik ben hiele-

keudal nog i t , in het geheel nog %

geweest"
( t. w. van een zieke). — Zie Taalt. Mag.

8, 611

— xviidr B. Voorheen werd afgaan , in den zin

vau zich verwijderen ( hulpw. zijn ) , met een persoon

iu den 3d,° nv. verbonden, ju had dan d

betecki ƒ partij verlaten , hem
ontrouw worden , hem begeven , verzaten , verloochenen.

Keeds iu 't Mul woon:
Injke voorbeelden in .l/n/, Il'dli. 1, 136

Ook in de 17 ,c eeuw was afgaan met den 3J<» nv.

in dien ziu nog algemeen in gebruik; het werd toen

zelfs — in ruimere toepassing — ook van zakt n

zegd, mede voor verzaten, verloochenen, in wi

val het Mul. taaieigen den 2Ü«" nv. vereischte ( .'/•'/

ll'db. 1, 135, II, 2). || lek hebbe des Heerei

gen gehouden, ende en ben mijnen Godt niet godtloos-

.t'gegaen, 2 Sam. 22, 22, Ps. 18, 22. vYj

willen . . . nocht zyneu heilighcn woordc daarom , uocht

onzer vaaderlyke gerechtigheiden afgaan , BOOR, .V. II.

389. Indien de Hooghi uien hun niet af-

gingen, 573. 't v meeniiiL', honnen
broedren eu ren bondtgenooten af te gaan,

lizabeth. . . besluyt, Karel nimmer af te gaen,

kuil, Pamp. Wereld, 3, 143. Gy gaet uiy af in

nood, 3, 305. Dat... Sünon van Haarlem nader-

handt Graaf Willem weder afL'in^, v. HUXSKEBX,
Are 188.

hoe een van de bene {/'-

Sijn hê»-r tol drieinael toe uil vrees i( afccp;aen
,

£n tol berouw gebraght door 't krayen van den baen.

DB GROOT, U- K jl'j 77.

Hum suil ghy tol de dool niet af-eaen noch verlaten.

>t.irtkr, Thnbre de Card. 69.

Had ghy maar blijven ft

Godi gunste sou den mensch noyt irejtn afgegaan.

hoffbrcs 28.

— Al vroeg echt' r ia bet bewustzijn van den 3d,n

nv. bij afga. Ir. w w.

op te vatten D ii,B nv. te verbinden ,

door dan van zelf het hulpw. heil

|| Gaat hy dan 't voor.' koot,

Sed. Ged. 185. Veele Kcgeuteu werden

't Ecuwig Edict af te gaan , brandt. De Ruiter C'J3.

II. t is een oude wet, den echten man gegeven,
bet «ijf o ,.

CATS 8, 240.

die met ernst tot haren Oodt genaken
,

En gacn de «inden af. 2 ,
.'17.

Geeft dat ons nacomelingen

: de sryheyt af en gaen.

ZETEIOTE 330.

Ach! hml ik Theodoor in nood niet af.

kh,vl, l'amp. H'ireid, 3, 311.
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2) Af ter aanduiding, dat men elders heengaat.

Hulpw. zijn en hebben.

a) In de letterlijke opvatting. Hulpw. zijn. Zich

ergens heen begeven , t. w. als volgende op liet ver-

laten der plaats, waar men zich bevond. De plaats,

de persoon of het voorwerp, waarheen men zich be-

geeft, wordt door het voorz. lot of naar, of door

eenige andere bepaling aangewezen. In dezen eigen-

lijken en algemeenen zin tbaus verouderd, maar voor-

heen zeer gewoon als bijbelschc nitdrnkking. || Hoc

giugh des Ileeren volck af tot de poorten , Meld.

5, 11. Wie sal met my tot Saul in 't leger afgaen?

1 Sam. 26 , 6. Ende Petrus gingh af tot de mannen,

Hand. 10, 21. Gaet af na u huys, 2 Sam. 11, 8.

Alsoo gingen sy af na Bethel, 2 Kon. 2, 2. De ge-

meynte gegroet hebbende, gingh hy af na Antiochieu ,

Hand. 18, 22. Mijn liefste is afgegaen in sijnenhof,

Hoogel. 6 , 2. Maeckt u op, gaet henen af, Achab

den koningh Israëls te gemoete... Siet, hy is in

den wijngaert Nabotbs , daer henen hy afgegaen is

,

l Kon. 21, IS.

— laiiin. Op al deze cu soortge'ijke plaatsen uit

den Statenbijbel (zie de talrijke voorbeelden bij trom-

mius) is afgaan iu dezen zin de vertaling vau hebr.

jarad ol van gr. xaxttfiaivo), en dus eigenlijk bedoeld

als afdalen, zich van cene hoogere plaats naar cene

lagere begeven. Af staat hier dus, streng genomen,

in den zin van naar beneden (31, a). Doch voor

ons, bewoners van een vlak land, is in de meeste

van dergelijke voorbeelden bet verschil van hoog en

laag niet voelbaar. Geen wonder, dat in het bewust-

zijn onzer vaderen afgaan eenvoudig als heengaan —
af dus in den zin vau verwijdering — werd opgevat

,

en dat juist dit bijbelsch spraakgebruik afgaan in die

beteekenis in zwang bracht, die wel in 't algemeen

thans verouderd, maar in de bijzondere toepassingen,

onder b) vermeld, nog in dagelijksch gebruik is. Een

dergelijke overgang heeft ook bij Opgaan plaatsgehad

(zie ald.).

b) .In gewijzigde opvatting. ITulpw. zijn.

n) Vergezeld van het voorz. op, het doel aanwij-

zende , waarnaar men zich begeeft of richt. Zoowel

eigenlijk als figuurlijk.

1°. Op iels afgaan, t. w. opeen uit de verte zicht-

baar voorwerp. Zijue schreden derwaarts richten , zich

iu de richting daarvan voortbewegen; met het bijdenk-

beeld , dat men dat voorwerp als wegwijzer in 't oog

houdt en het tracht te bereiken , ten einde op den

goeden weg te komen. |] Op een toren, een molen,

een huis, een licht afgaau. Laten wij recht op die

schuur afgaan , dan komen wij zeker op den straat-

weg. Hij ging op een dwaallicht af, en kwam in een

moeras te land.

2°. Op iemand afgaan (in 't algemeen) , recht naar

hem toetreden, hem naderen en zich tot hem richten.

||
„Bedriegen mij mijn oogen niet?" vroeg Madeüne

,

terwijl zij op Karoline afging, K. Zet). 5, 200. Ver-

volgens ging hy op Heuriëtte af, en herhaalde de-

zelfde beweging (
eene beleefde buiging), beets,

C. O. 152.

Hij ging er zoo maar vlug op af,

En streek zijn knevels goed.

TH. V. RIJSWIJCK 111 b{vp cru IIIÏOJ' ,

dat hij op icegzag).

3°. Op iemand of iels afgaan (in 't bijzonder) , er

recht op aantreden, t. w. met vijandige bedoeling: op

een persoon , om hem te bestrijden of onaangenaam te

bejegenen; op een voorwerp (dat men voor gevaarlijk

houdt), om het onschadelijk te maken. || David ging

op Goliath af, en doodde hem. Onbevreesd ging hij

recht op den beer af. Wij gingen recht op het spook

af. Een soldaat had den moed op de bom af te gaan

en het buisgat te stoppen. — Wijl hij zich. . . met
zeerooven geneerde, ging onze vriend Thesens. . . op

hem af, en vermoordde hem, fokke, B. R. 1,60.
— Syn. Afgaan op, Aangaan op. Zie Aangaan,

onz. A, I, 1).

4°. Op iels afgaan, t. w. op een doel dat men
wenscht te bereiken, of op iets dat men verkrijgen

wil. Pogingen aanweudeu om iets te bereiken of te

verkrijgen ; met het bijdenkbeeld , dat men daarvoor

uitgaan en zich bij anderen vervoegen moet. || Dat

postje zon u lijkeu; daar moet ge op afgaan {er

om gaan vragen). — Ik ging dan met zyn zoon er

op af {om het eens op te nemen), Leev. 1, 191.

Ik zei tegen Dorbeen: „Weetje wat, ik ga er zelf

maar eens op af {om die zaak te klaren) , beets ,

C. O. 63.

— Recht op zijn doel afgaan, zonder dralen of

weifelen de rechte middelen ter bereiking van zijn

oogmerk in 't werk stellen.

— Op een meisje afgaan ,
pogingen aanwenden om

haar ten huwelijk te krijgen , uitgaan om aanzoek bij

haar te doen. De persoon vertegenwoordigt hier de

zaak, die men zoekt te verkrijgen, t. w. het bezit van

het geliefde voorwerp, j] Dat meisje is juist voor u

geschikt; daar moet ge op afgaan. — Gaat De Bruin

er dan nos op af
(
t. w. op Keetje West)? Leer.

7, 155.
— Syii. Aj'gaan op, Ui/gaan op. — Beide uit-

drukkingen hebben het begrip gemeen , dat men uit-

gaat om iets te bekomen ; doch afgaan onderstelt

,

dat men het voorwerp zijner begeerte kent; uitgaan,

dat uien slechts in 't algemeen weet wat men begeert,

maar nog geene keus gedaan heeft. Men gaat op een

meisje af, om haar ten huwelijk te vragen; men
gaat op een geschikten bediende, op een bekwaam
werkman uit, als men zich bij anderen vervoegt om
aanwijzing van eeu bruikbaar persoon. Als men ver-

huizen moet, gaat meu op kamers uit, t. w. om
geschikte kamers te vinden; meent men die gevonden

te hebben, dan gaat men er op af.

5". Op iets aj'gaan, t. w. op eene verkregen ken-

nis, een oordeel, eene verzekering, mcening enz. Zich

daarnaar richten, ze als richtsnoer met vertrouwen

volgen , zich daardoor in oordeelen of handelen laten

besturen. Figuurlijke opvatting vau de beteekenis, on-

der 1° vermeld. || Op uwe berichten zal ik afgaan,

Leev. 2, 133. Gij geeft mij dus uw woord;... wij

zullen daarop afgaan, v. lennep, Rom. 8, 199. Je

nut hoe ik op zijn oordeel afga en hem in alles

raadpleeg, K. Zev. 1, 304. Ik ga nooit af op losse

geruchten, 2, 11. Ik ga... alleen af op mijn eigen

overtuiging, 2, 177. Ik ga alleen af op bewijzen,

4, 334. Als iemand op je taxatie blieft af te gaan,

4, 394. Ik zou niet verlangen, dat door u. . . alleen

op mijne meening werd afgegaan, 5, 31. Op die

klanken afgaande, 1, 162. Wanneer ik op woorden

moet afgaan, groen v. pr., Versch. 32. Ik ging op

de... aanduidingen van den heer Kegge af, beets,

V. O. 165.

fj) Vergezeld van het voorz. bij, in de uitdrukking:

— Bij de rij afgaan, van het eerste voorwerp

eener rij uitgaande, en de rij volgende, achtereenvol-

gens tot al de andere voorwerpen komeu ; volgens de

rij voortgaan. Zie bij Af
, $ 22 , en verg. de rij af-

gaan, bij bedr. 2). ||
„Dominee B! Juffrouw L. B.!

Juffrouw Z. ! Freule V. D. !" zei Maurits, bij de rij

afgaande, K. Zev. 1, 310.

c) Bij uitbreiding, in figuurlijke opvatting. Hulpw.

hebben. In de uitdrukking:

— Op iemand of iets afgaan, met heftige woor-

den aan zijn ongenoegen over een (afwezigen) persoon

of over eene zaak lucht geven, er tegen uitvaren. Ou-
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geveer hetzelfde aU aangaan (op iemand) zie bij

'•

gen iemand of iets) en 'titcaren (d. i. uitgaan

lotgehen \auf einen\ , lat. inveJti (in alii/ueni

alle te kent* n dat men als 't »

gaat, uittr< -

'

i aanval of -trijii

rvenal* bij uitraren en

hebben || Hij liet zich over dat bock

icberp uit, cn g

Hij h

bela-t

n ik in v uu-

ilcrwonden bib, v

KVIMt i ii liu

uitsluit

'

den ui' l uitvaren, i d aangaan lat I welke

woorden afgaan rij...

gaat brw-ili- nf, cn alK \

haal.- iic- ft, I

llirr f», l b]

I

-

l.-ll.

II overdrachtelijk , met eeoe zaak al- onderwerp

Hulp», wijn. Van zeker pm.t uitgaan, van daarnaar

ireTocrd of gebracht «orden. In verschillend

ITeWIJZI-

1 ) Van koopwa
den , 1 dal de

waren niet blijven liggen, maar nit den winkel of het

magazijn gaan, i of vervoer'

lik; men zegt nu

veelal can de hand gaan , dal '.elfde

nederkomt ,, Die waren gaan niet af, nrilL. Dat

boek gaat goed af . Wl
'ii verwin ibjcct. Van ecm plaats,

waarop zich i zeker doel bij'

tiudell

' i'len , vertrel ken Het-

zelfde wat bij planteen, waarin men zich bet

uitgaan het. '1 luimt weinig mn r il gebruik. || Ut
markt gaat af, de kooplieden gaan uiteen en de markt

eindigt. dgaat,

Blank. 1, 118.

3) In betrekking

n) Eigenlijk. Van di , die door hel

.•edrevcn woi

OOOg.

Dia kromt
, dc ickii i.t - «»t if rnlk.lk 1

i 1 86,

— Veelal woi

door het woord schot, dat eigenlijk 1

zelf, maar bij nitfareiding de lal"
;

Inzonderheid bij vuurwapenen , waarbij dan het afgaan

van het ic/iot het ontbranden der ladinü aanduidt.

|| Pan' pan' daar Einden ze- -chot- n acht' r elkander

af, V. LINNEP, Hom
Of i'

lui maphaanjcbol tn-l »f d<» o gaan.
•

*) Bij uitbreiding, abject.

Van het u Hel Khi , van

zich laten af- of uitgaan, t w. door het ontbi

Tan het kruit bij Irijveu

Tan den pijl van een gc-pannen boog, enz. Verg.

hd. die jlinte gekt ab , eng. the gun goei off, fr.

Ie fusil part. || Hu 1. i,l. aan, maar het
|

11' i gi averwaehti

— oft de spanjaardl

trom

'leet tromp, </. i
' thrandend kanon) aan-

'

f . v ij- 7,11 5

... rven van liet Wl
Dc
ll.ii ;

ItlLl' -'
.

rk , ^ t r ij

k

zwavelsl

a vuurwapen wordt vergeleken. || He vuurpijlen

ZC willen ui '

nienwmodiscl '.jen-, waarvan

opspringt ah zy afgaan, bij 93.

) Van handelingen Met een pers mi in den 'A
a<°

iiv., en vergezeld van -. n wjjzo. Iemand
zus of zoo

richt worden; als 't w. n uitgaan. || Het
gaat hem ga .. onhandig, slecht af.

Al wat hij doet, . gemakkelijk af (hij doet
' maken, gaat hem

best af. — Hebt gij wel opgemerkt,... dat

men hem uut zijn gewone
. II s.\U' , Hom. 8 , 806.

B Af bjjn "I
, medi in den /

cervijdering. \ erg. Af, } 17. Hnlpw. tijn. Komen in

den toestand, die door • t nitgedrnkl \ in

Van bet lijf ol van het hoofd geno-

uieii , nfgelegd 'f len; t. \\. wanneer men
: nkt aan hetgeen met de Ideedingatukki

schiedt, dan aan de ha rsonen. || Al dc

niutsen • >• hoeden gingen een voor een af , v. lennep,
Rom. 3

C) Af in den zin van vermindering (80 i llulpw.

I higenlijk. \ au een gedeelte i

f

I zooveel minder wordt. || Van

derde af aan onkosten. Van die er-

Daar ( bij die

te vi el af van het innig

,( hri-t- 8 . 814.

— Spreckw. II aar afgaat en niet l

mindert.

l' Hm uitbreid verwisseling van -ubject.

bi el. Minder W01 '.rachl

enz., door het afnemen of gedeeltelijk weggaan van

a) \ Hinder worden , venu aderen in

edanigheid of kracht. || Soo langb een

dingh rdt hel bj

D groot geacht ; maer al- 't

soo verwerp' mtep, 121. N

boumeii. . aan te kweeken, om de oude afgaande te

vervangen, ciiour.i. 4 a.

— Ook tsii het verschieten of verbleeken van klcu-

vooral in 't Vlaamsch gebruikelijk,

en. Wanna, dat moe
leehk i- afgegaen, n dat zj er zoo arm nil

.
Gierigaerd 88.

— lu dezen zin van verminderen i- afgaan in 't

'. hier

in de .'en:

— Afgaande maan. n d. licbt-

-chen volle en nieuw* maan. || Bij afgaande in
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— Afgaand water, Afgaand tij ( scheepsterm ),

vallend 'water of getij, eb. || Het is afgaand water,

het is eb. Bij afgaand tij.

Afgaan, van de koorts gezegd. Allengs vermin-

deren, afnemen in hevigheid. Het tegenovergestelde

van opkomen of zich verheffen, en dus met het bij-

denkbeeld van af in den zin van naar beneden (31, a).

Verg. straks bij E, 2,4). ||
De koorts was aan 't

afgaan, Wildsch. 4, 372; Leev. 4, 64.

— Afgaande koorts, eene koorts die bij tusschen-

poozen afneemt en ophoudt, maar dan later weder

opkomt; thans veelal tusschenpoozende koorts genoemd.

|| Eene zware afgaande kwaadaardige koorts (febris

intermittens maligna), fokke, Verz. W. 9, 31.

Voorheen zeide men ook

— Het afgaan der dagen, het allengs afnemen,

korter worden, t. w. in den herfst; waarvoor men

thans het korten zegt. Verg. straks de nanwverwante

opvatting by E , 2, b).

Het kille Noorden, dat de kracht des winters tart,

En aan liet luchtgewelf, by 't afgaan van de dagen,

Den Voerman groet met zyn gesternten hemelwagen.

v. winter , Jaarg. 178.

b) Van menscheu en dieren. Minder worden, ver-

minderen in krachten of vermogens; afnemen, afval-

len, vervallen. Thans niet meer in gebruik, dan alleen

hier en daar in de volkstaal. || De krachten nu begaa-

ven Tiberius. . . Eeven strak van gemoedt. . . bedekte

hy zomtydts. . . zyn alhoewel blykelyk afgaan (defeclio-

nem), HOOFT, Tac. 162.

B. Is hy dan soo magher?

G. Dat loof ick wel, souw een mensen niet afgacn
,
die

[sulcken hertsier set?

BREDBRO, Jerol. 44.

Maer laet de merrie nock , wanneerze eerst hengstigh wort,

Met voordacht afgaeu en vermagren.
VOSDEL 8, 288.

— Ook in toepassing op stoffelijk vermogen, en

dus zooveel als Vervallen, in verval geraken. ||
Die

verarmt is, ende afgegaen van goede, Spreuk. 19,

Kantt. 18.

Door eene nieuwe verwisseling van subject, wordt

afgaan in dezen zin ook van den persoon overgedra-

gen op de ziekte, die hem in krachteu doet afnemen;

t. w. in de gemeenzame uitdrukking

Afgaande ziekte, uitterende ziekte, die den lij-

der doet vervallen en wegkwijnen.

D) Af in den zin van scheiding (30, c). Hulpw.

zijn. Verg. Af, § 25, A, a).

1) Van stoffelijke voorwerpen, die verbonden zijn

aan iets anders, dat als hoofdzaak beschouwd wordt.

a) Allengs losgaan, loslaten, en daardoor zich

scheiden van het voorwerp, waaraan zij verbonden

zijn. || Er is een knoop van miju vest, een pand

van mi|U rok, een poot van den stoel afgegaan. Al

de verf gaat van die deur af.

Dat, naa den trouwen dienst van acht of negen jaaren

,

Van mnn balijnenrok de haak is afgegaan.

DE LAKNOY, Dkhtk. W. 193.

b ) Van het voorwerp , waaraan zij verbonden zijn

,

gescheiden, weggenomen worden; t. w. wanneer de

persoon, door wien, niet in aanmerking komt. ||
Het

huis is bijna klaar; morgen gaat de steiger er af.

Hoe staat het met de wond? Gaat het verband er

haast af?

2) Van hoedanigheden. Weggaan, allengs verdwij-

nen van of uit hetgeen, waaraan of waarin zij aan-

wezig zijn. || De kleur, de frisebheid , de nieuwheid gaat

er af. Het mooi, het nieuw, het nieuwtje (de nieuw-

heid) gaat er af. Als men een kunstje dikwijls ziet

vertoonen, gaat er de aardigheid af. — Men kan

zich niet altoos met het oude en 't zelfde bezig hou-

den, of het mooi gaat er af, Blank. 1, 149.

E) Af in den zin van naar beneden, met het bij-

denkbeeld van scheiding (31, a).

1) Met een mensch of dier als onderwerp. Hulpw.

zijn. Naar beneden gaan; t. w. van eene hoogte, die

door het voorz. van, of langs eene helling, die door

eene bepaling in den iiea nv. wordt aangewezen,

waarbij echter het ww. onzijdig blijft: verg. de Aaum.

bij Afdalen ,1, a). || Van een berg, van een heu-

vel, van eene hoogte afgaan. Den berg, den heuvel,

de trap, de ladder, de helling afgaan. — Doe keerde

ick my ende gingh van den bergh af, Bent. 9, 15.

Een beest, dat afgaet in de valleijen , Jes. 63, 14. Als

wij die groote breede trappen af- en die ijzeren

deuren doorgaan, fokke, B. R. 2, 152. Lenora...

zag door het venster in den tuin, en ging dan weder

even gejaagd de trappen af, conscience 1, 19 a.

Mevrouw, die... het oogeublik had afgewacht, dat

zij Albert de trap zou hooren afgaan, K. Zev. 4, 15H.

De juffrouw gromde, ... en ging de trappen af met

den theeketel, beets, C. O. 199.

— Ook in toepassing op eene rivier, als m eene

hellende bedding nederwaarts stroomende. Bene rivier,

eenen stroom afgaan, zich op of langs het water

bewegen in de richting van den oorsprong naar den

mond, zich van ten hooger gelegen punt naar een

lager begeven , hetzij op het water varende of langs

den oever voortgaande. ||
Wij gingen met de stoom-

boot den Rijn af, van Keulen tot Arnhem.

Ga nu den boord der Lei eens af,

Bezoek de beide Nethen.

TB. v. rijswijck 71*.

In dichterlijke persoonsverbeelding ook gezegd

van de nederwaarts stroomende rivier.

In Oost en West en Zuid en Noord,

Brengt al 't gebergte stroomen voort

;

Zy glinstren, murmlen, ruischen, klateren,...

Gaan snel en bruischende af naar 't strand.

beets , N. Ged. 65.

2) Met eene zaak als onderwerp.

a) Van eene uitgebreidheid in de ruimte, als we-

gen, paden enz., aan welke overdrachtelijk een loop

wordt toegekend. Hulpw. hebben, doch de samenge-

stelde tijden zijn weinig in gebruik. Zich in een hel-

lend vlak naar beneden uitstrekken , schuins afloopen

,

af hellen. Verg. Afdalen, 1, b, «). Doch in dezeu

zin is thans afloopen meer gebruikelijk. j|
Wij zochten

een minder steilen weg, die den berg afging. Gij twij-

felt of dit pad naar beneden leidt; het heeft altijd

den berg afgegaan , en zal het nog wel doen. — Voorts

sal dese lantpale afgaeu langhs de Jordane, Num.

34, 12. Ende het gaet af tegen 't Westen na de lantpale

Japhleti, Jos. 16, 3. Tot aen de trappen, die afgaen

van Davids stadt, Nehem. 3, 15. Omdat de brugge-

tjes., heuvelsche-wyse zyn gekromt, in 't midden

hoogagtig, en voor en achter afgaande, v. heems-

kerk, Are. 130.

— Hel afgaan, de onbepaalde wijs als znw. geno-

men , wordt gebezigd in de beteekenis van de helling.

|| In het afgaan van den berg staat een jagershuis.

b) Van eene uitgebreidheid in den tijd, aan welken

niet alleen een loop , maar ook , naar 't voorbeeld der

hemellichteu die den tijd bepalen, eene opkomst en

een ondergang wordt toegekend (verg. de bekende

trap des ouderdoms). Hulpw. zijn, doch de samen-

gestelde tijden zijn weinig in gebruik. Nederwaarts

gaan, ondergaan, allengs het einde naderen. In som-

mige gevallen even goed te verklaren uit het denk-

beeld van verwijdering (30, a), in den zin van heen-

gaan, weggaan. Thans alleen in dichterlijken stijl.

|| Sy zijn als hoornen in het afgaen van den herfst,

Juda 12. In 't afgaan van Wintermaant, hooft,

N. H. 410.



AFGA. AFGA.

H'-l nnesiml <'tnr« iTds taart on* gemak en vreugd.
Het

Uirhtk. 11

een' iwakken Vorst in 't afgaan van lua dagen...
Zrjn grijsheid balt naar 1 graf.

BlLti. 4 , SOf).

'k Ben oud, maar gramschap kent gwn afgaan onzer dagen.

s, na.

— Inzonderheid in het tegenw. dcelw. afgaand,

dat ook in
|

'zi wordt. || De iwakhe I

Trouwe, cu vau afs rderdoom, noorr. rV. //

713. In zijn. n aigia\nderi ouderdom, fokkt, Vtn. W.
II, 14'J. lt-man i

. in afgaanden lccftïj.l , v.

«.OITSVIXD, .Vut. 1, UI.

Roo bessen eeten , of al 't geen hel afgaand

Haer schaft tot levens nut.

v. BtBRLB, l'orzy ':>.

als de afgacnd.- berDR xjn strem;.- balen kweekt,
HllslMM BAKKEK, Poüjf 1, fl5.

Htt schoon van 't afgaand jaar heeft ook njn lieflukhcdeu.

B1LU. 6, 278.

— Bij overdracht ook vau personen gewed, irier

levenatijd aan 't afgaan is, die hun uiteind) beginner]

te naderen. || In de dagen Sauls nas hy ecu man,
oudt, afgaende onder de mannen, 1 Sam. 17. 12.

Caesar, nu van ouderdoom afgaande (vergenie jam
senecta), uoorr, Tac. 121 ll.t \ . r-cftil van het

kind met den jongeling, en van dien met den man,
en van dezen weder met den afgaauden grijsaard

,

ruKitt, B. R. 2, 97.

j.ruit, die stutten lal hierna,
Met haere slercke echou.l

De veege en afgaende ouderen.
VONDEL 3, 850.

xvildr. en lUlHt B. \'oorheen werd afgaan, als

onz. ww., nog in andere beteekenissen genomen, op
verschillende opvattingen van af berustende , en naar-

van sommige nog bij weiland staan aangeteckend

,

ofschoon thans verouderd; t. w.

:

1) Af in den zin van vrijmaking (30, d). Van
personen, die een atnbt of eeoe bediening bcklccdcn.

l'it het ambt of de bediening gaan, die nederleggcn
;

t. ar. omdat de diensttijd verstreken is. Thans door

Aftreden vervangen ; het lloogd. zetrt nog abgehen.

Mnl. Ifdi. op Afoaen, I, 1,4). || De Kerk-

en Armmeesters moeten binnen een jaar, na dat »J
afgegaan zyu, rekening doen van uitgaave en on;

Teg. itaat d. Ver. Sed. i, 43. Hij is als •ebenen

afgegaan , we il.

2) Af in den zin van afstand of verlies van bezit

(80, f). Van zaken, die als het voorwerp van bezit

worden aangemerkt. Met een persoon in den 3dCD nv.

Iemand afgaan , hem ontgaan , ontvallen , ophouden

zijn eigendom te wezen. Oudtijds zeer gebruikelijk,

vooral in 't Mnl., waar mi gaet af zoowel met ik

verliet als met mij ontbreekt gelijkstond, in welke

laatste opvatting et ge/it mir ab nog heden in 't

Hoogd. gewoon is. Verg. Mnl. Il'db. op Ak.ain,
III, 1). In de 17"1 " eeuw was de uitdrukking hier

te lande nog bekend in eerstgenoemden zin : iemand
afgaan, voor hem verloren gaan. || De Monikken

,

dien 't afgink (die net verloren, f. ie. „den rgkdoom
der Abdyen" ), . . . vonden onvcrduwelyk te scheiden

van 't geen zy, zoo lange jaaren , bezetten hadden

,

rooft, A'. II. 28.

All wat men van de Sonn derft «eggen gaet haer af.

HCYOERS -.'
, rooft i.J'1

rit tlfihtt rtrli'jen).

Solcken rnckdom u bvvtaet

,

Als u alle schat afgaet.

START KR 317.

3) Af in den zin vau tenietdoening (30, _;'). Van
instellingen

,
gebruiken, overeenkomsten, of van de

handelingen , die ten gevolge daarvan moesten plaats

hebben. Allang! afgeschaft of afgesteld worden .
in

onbruik geraken, komen te vervallen . ,25,

B, b , y) en xvw" E., 2). || D

gaat geheel af (geraakt inonbruik), weii Het honwljjk

ging weer af (thans raakte af), wtlL.

I. Ilrdr(ivend, met hebben,

1

)

Af in den zin van scheiding
|

te gaan iels Boheiden of doen loslaten van

waaraan het vastzit. Weinig in gebruik: mensegi

afloopen , du

U

i lang-

durige beweging inidrukt. || l)c hukken van

schoenen afgaan, lip dien langen marsen had hij zich

de voeten afgegaan.

2) Af ia den zin van ten einde toe (30, k 1. Ml
_-ri

i>
van afstand tut object. Dien afstand ten

einde toe afleggen, dien geheel doorgaan. || In hoe-

veel tijd kan ik dien weg afgaan? Wij hebben al een

heel eind afgegaan.

, die

Den tijd uit de- eeuwigheid bervoortriept , en i(Jn baan
Afbakende om zyn' neg onstoorbaar af Ie gaan.

B1LD. 4, 404.

— £ene rij afgaan, die geheel gere-

geld volgen. Verg. bij de rij afgaan, bij onz.. A , I ,

2,4, ,'/). || Zijn oog viel, de rij afgaande, het eerst

op een reeds bejaard heer, K. Zev. 6, 82.

3 ) Af in den zin van verwijdering ( 30, a), doch

in de bijzondere toepassing, boven bij onz. A . 1
,

1, 4, tf) vermeld dfgaast, eenmaal voor het voldoen

aan eenc naturrlijke behoefte genomen . en dus gelijk-

gesteld niet andere woorden, die het uitwerpen der

onverteerde overblijfselen van liet voedsel te kennen

geven, wordt nu ook, evenals deze, doch alleen in de

gemeenzame spreektaal, als bedr. ww. gebezigd in den

/in van uitwerpen, looien, kwijtraken, met de stof,

die men loost, als object. || Bloedige stoffen afgaan.

De patiënt heeft bloed afgegaan.

xviide e. Voorheen werd afgaan ook gebruikt met

eenc zaak als voorwerp en een persoon in den 3*'°

nv., waarbij dan af werd opgevat in den zin van

onileening (80, /')• Iemand iets afgaan, iets behen-

dig van iemand verkrijgen, het van hem uitlokken of

verwerven, t. vf. door gaan, d. i. door op zekere

wijze te werk te gaan. Verg. Aangaan, onz. A. M,

1, c). || D'edelman... gaat alzo den onbedachten,

oft door de ziekt ydelhoofdigen mensche, niet al-

leen 't geheim, maar ook dubbeldt (afschrij:

lastbrief af, hooit, Ilenr. d. Gr. 1. Bi

oft bevelen , die menighmaals den Koningen . . . tegen

't gemeene beste worden afgegaan, 121. Anastro...

hem voorachryven af (verkreeg van hem eene

aanschrijving) aan den heere van Swecvczeel, \ H
818. Oft dat hy hem cenigh geteekent en gczceghelt

blank afging, 1130.

III. Wederkeerifr,.

Af in den zin van uitputting (30, n). Hulp».

hebben, wanneer men liet verhaal der werking, en

zijn, met weglating vau het wedark. vnw ,
wanneer

men de vermelding van den veranderden toestand bc-

/ich afgaan , zich afmatten door lang te gaan.

Weinig in gebruik: ook hier zegt men veelal afloopen

hij is afgegaan liever

hij is af (van 't gaan). || Waarom zondt ge u af-

gaan, terwijl ge kunt rijden- Ik heb mij gisteren op

dien tocht te veel afgegaan, en voel mg nog vermoeid.

Ik kan niet verder, ik ben afgegaan (ben af).

AM. Afgang.
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AFGANG , znw. m., rav. -gangen (alleen in

de bet. II, 1). Van J/gaan in velschillende beteeke-

nissen: verg. bij Gang. Mbd. abeganc (ben. 1,475);

uhd. abgang; mul. afganc (Mnl. Il'db. 1, 137).

Thans in proza nagenoeg niet anders gebruikelijk dan

in de bet. I, 2) en II, 2), bij dichters ook in de

bet. I, 5) en II, 1).

I ) Abstract , zonder niv. De daad van afgaan , liet

afgaan; doeb alleen in de volgende opvattingen. Inde
overige zegt men hei afgaan.

1) Afgaan in de bet. onz. A, I, 1, «) Met weg-

gaan , bet heengaan ; bij uitbreiding ook voor : Het
vermogen, de vrijheid om zich te verwijderen. Thans

niet meer in gebruik. || Mijne huisvrouw den afgang

benemende (de vrijheid om heen ie gaan), degkoot,
aang. door WEIL.

2) Afgaan in de bet. onz. A, I, I , b, rj ). Stoel-

gang, ontlasting. || De zieke heeft nog geen afgang

gehad. — Met dreek vau 's mensenen afgang, Ezech.

•1, 12.

3) Afgaan in de bet. onz. A, II, 1). Aftrek,

t. w. vau koopwaren. Thans niet laeer in gebruik.

|| Hij zocht overal den afgang dier naren — van

dat boek , te bevordereu , weil.

4) Afgaan in de bet. onz. C, 2, a). Het verminde-

ren, het afnemen. Thans weinig meer in gebruik. || In !

den afgangk (het verval) der Koomsche taele, vondel
10, 600. De afgang der maan, der koorts, WEIL.

5) Afgaan in de bet. onz. E, 2, b). Het onder-

gaan, het ten eiude spoeden, t. w. van eene tijdruimte.

Thans alleen in dichterlijken stijl. || Afganck desouder-

doms, declin de Vaage ; flexus aetatis , 1'Lant.

Dat Fingal thands, in d'afgang van zijn dagen,

Zijn jeugd herdenkt. eild. 'J , 0.

Il) Concreet. — 1) Afgaan in de bet. onz. E,

2, a). Helling, hellende weg, waarlangs men van

eene hoogte afgaat, afdaalt. || De afgangen des bergs

waren gevaarlijk , weil. In den afgangh van Beth-horon,

Jos. 10, 11. In den afgangh van Horonaim, Jerem.

18, 5. Aen den afgangh des olijf berghs, Lvc. 19, 37.

Rijd, rijd voorspoedig, naar uw woord,
Tot d'afgang der olijven voort,

DEETS, J\''f' '(/>/. .,.

2 ) Afgaan in de bet. bedr. 3 ): verg. onz. A , I ,

1 , b , tl' ). Zonder mv., als allesomvattend collectief.

Het voorwerp der werking, in deze bet. vermeld. De

stof, die men bij stoelgang loost; uitwerpsel, ontlas-

ting. || Hoe ziet de afgang er uit? Dunne, bloedige

afgang.

AFGEBLIKSEMD (met den klemtoon op

blik), bijvv. van graad. 1'lat versterkiugswoord en uit-

roep van verwondering, in de ruwe spreektaal. || Het
is afgeblik-euid koud! Hij heeft afgcbliksemd op zijn

kop gehad. Wel afgebliksenid

!

lityin. Afgebliksemd behoort tot eene klasse van

woorden (waarvan, het in alphabetisclie volgorde het

eerste is), uitsluitend in de onbeschaafde of althans

zeer gemeenzame spreektaal gebezigd , maar uit een

taalkundig oogpunt zeer merkwaardig. De indrukwek-

kende natuurverschijnselen van den bliksem., deu don-

der en den hagel, gelden als zinnebeelden van kracht.

Vandaar uitdrukkingen als wat bliksem! wat donder!

wat hagel! of bliksems, donders, hagels, als ver-

sterkende bijwoorden. Dezelfde intensieve voorstelling

werd ook aan de deelwoorden gebliksemd
,
gedonderd

en gehageld verbonden, en daaraan dan het bijw. af
(in den zin van ten einde toe) toegevoegd, als om te

kennen te geven , dat men eene werking bedoelt , die

zoo lang mogelijk duurt en derhalve des Ie sterker is.

De vereeniging der beide begrippen vau kracht en

tot het uiterste toe maakte die woorden (afgcblik-

semd , afgedonderd , afgehageld) uitnemend geschikt

om als uitdrukkingen van intensiteit in *t algemeen

te gelden. De klemtoon valt hier niet op af, maar op

den stam van het deelwoord; want daarin ligt het hoofd-

begrip, dat van kracht, opgesloten. Dit bewijst te-

vens duidelijk , dat men bier niet aan een deelwoord

van afbliksemen enz., maar aan eene samenstelling

vau gebliksemd enz. met af te denken heeft. Af ver-

vult hier dus geene andere rol dan die van versterking

van het begrip ( 30, o).

Naar het voorbeeld van de genoemde woorden wer-

den uu ook andere uitdrukkingen gesmeed van ver-

schillende werkwoorden, die insgelijks het begrip van

geweld of geraas, de voorstelling van kracht derhalve

,

medebrengen, als draaien, stampen, stompen, trap-

pen enz. Vandaar eene reeks van ver.4erkingswoorden
,

waarvan afgedraaid , afgestampl , afgestompt en af-

getrapt de meest gewone zijn , maar die de luim der

platte spreektaal desverkiezende naar welgevallen kan

vermeerderen.

Eene andere navolging was afgeduiveld , waarbij

echter geen ww. ten grondslag ligt. Men stelde een-

voudig voor den bliksem of donder den naam van

den Booze in de plaats, die mede in dergelijke uit-

drukkingen eene groote rol speelt; terwijl de partici-

piale vorm ook reeds door het voorbeeld van verduiveld

was aangewezen.

Over afgediéft, mede naar dezelfde analogie ge-

vormd , zonder eenige verwantschap echter met het

ww. dieven, maar van een geheel anderen oorsprong

,

zie bij het woord zelf.

AFGEBROKEN, bnw., om de absolute be-

teekenis zonder trapp. v. vergel. Het veil. deelw. vau

Afbreken (in de bet. bedr. A, II, 1), als bnw. te

beschouwen, omdat hier niet aan het ondergaan eener

werking, niet aan werkelijk afbreken gedacht wordt,

maar aan eene kenmerkende hoedanigheid, waardoor

iets zich voordoet als ware het afgebroken. In alle

andere opvattingen blijft het woord een verl. deelw.,

ook in afgebroken stem, afgebroken woorden enz.,

omdat daarbij altijd eene werkelijke afbreking, plaats

heeft, en men blijft denken aan den persoon, door

wien , of de oorzaak , waardoor zij geschiedt. Verg.

bij Afbreken, bedr. A, II, 2, 6).

1 ) In de wapenkunde. Afgebroken paal, paal, die

hetzij den boven-, hetzij deu benedenrand van het

schild niet raakt, maar slechts dicht nadert, en waar-

van dus als 't ware een stuk afgebroken is (fr. failli).

Is het ontbrekende gedeelte groot, dan heet de paal

Afgeknot of Geknot, of wel Verlaagd (zieald.). || In

goud een afgebroken paal van keel.

2) Thans niet meer gebruikelijk. Afgebroken, van

een grond gezegd , die van moerassen en plassen door-

sneden is , en waarvan dus de samenhangende eenheid is

verbroken, doordien er als 't ware door het water stuk-

ken uit weggebroken zijn. || De Westvriezen . . . kun-

nen , wegens hunnen afgebroken grond , niet beteugeld

worden, stijl, Opk. 20.

— Bij uitbreiding ook vau andere subjecten , die

het begrip van den grond vertegenwoordigen. || Ter-

wijl men nu dit land , om zijne afgebrokene gelegen-

heid , in verscheidene streken moest verdeeld houden,

stijl, Opk. 7.

AFGEBROKEN, bijw. van wijze. Het verl.

deelw. van Afbreken (in de bet. bedr. A, II, 2, b),

als bijw. genomen. Vau spreken en geluid geven. Met

eene afgebroken stem, in afgebroken woorden; t. w.

nut aaneengeschakeld , maar van tijd tot tijd gestaakt

door oorzaken, die het geregeld doorspreken verhin-

deren; met tnsscheupoozeu. || Nu kon hy spreeken.

Maar wat? Verward, afgebrooken, by poozen, Leev

7, 385.
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wordt afgesneden te zijn door een plat vlak, evenwij-

dig luopende aan het grondvlak.

— Èen afijehiotte balk {prisma) , cylinder enz.,

waarvan een stuk geacht wordt afgesneden te zijn

door een plat vlak, niet evenwijdig loopende aan het

grondvlak.

2) In de wapenkunde. Vau stukken, die, wanneer

zij volkomen zijn, met beide uiteinden den rand van

het schild raken ; als palen en balken. Van den eenen

schildraud uitgaande, en niet tut den tegeuovergestel-

den doorloopende, maar kort bij het uitgangspunt up-

houdende (fr. relrail). Verg. Afgebroken (buw., 1).

Inzonderheid gezegd van stukken , die van den boven-

sten schildrand uitgaan, en dan in tegenstelling van

Verlaagd (fr. abaissé), d. i. van den benedenrand

uitgaande zouder den boveurand te raken. Ook Geknot

geheeten (zie ald.).
|

In azuur een afgeknotte paal

vau goud.

AFGELASTEN, bedr. zw. ww., mei hebben:

gelastte af, heeft afgelast. Uit Gelasten en Af in

den zin van ienietdoening (30 , j). Iets , t. w. eene

handeling, waartoe het bevel gegeven is, door een

tegenbevel afzeggen ; het gegeveue bevel (tot iets) te

uiet doen, herroepen. Verg. Afbestellen. Het woord

is alleen in de volkstaal in gebruik, inzonderheid bij

het leger ; het verdient echter in ruimereu kring alle

aaubeveliug, ter vervanging van de meer gebruikelijke,

doch geheel noodelooze, uitheemsche uitdrukking af-
kommandeeren. || Eene wapenschouwiug afgelasten. De

parade is afgelast.

AFGELEEFD, bnw.; de trapp. v. vergel.

-geleefder, -geleefdst, denkbaar, ofschoon weinig in

gebruik. Eigenlijk het verl. deelw. van het niet ge-

bruikelijke wederk. ww. zich afteven, door eeu lang

leven uitgeput raken ; uit Leven (ww.) en Af in den

zin van uitputting (30, »). Hd. abgelebt. Door een

lang leven uitgeput, door hoogen ouderdom krachte-

loos geworden.
1

1 Ik ben nu oudt en koudt ; en , af-

geleeft zynde, soek niet dan in ruste tot myne vade-

ren vergadert te mogen werden, v. heemskerk,
Are. 312. Ik ben nog niet oud en afgeleefd , Wüdseh.

5, 145. Eenen zwakken en afgeleefden grijsaard,

kemper, Vcrh. 1, 288. De rimpels enz gaven

hem het voorkomen eens afgeleefden grijsaards, v.

lennep, Mom. 3, 63. Verbaasd. . . over zoo veel. .

.

moreele kracht, als de schijnbaar afgeleefde man...
ontwikkelde, K. Zev. 5, 40.

Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit,

En, trillend van de kou, mij om een duitje bidt.

V. ALPHEN 1, 394,

Ach! d'afgeleefden Bard is hulp noch troost beschoren,

helmbrs, Ged. 2', 117.

de afgeleefde vrouw

,

Verstramd van leden, wit van hair.

tollens 6 , 02.

Zijn kroost, zijn edel kroost, dien vader waard in wijsheid,

Verving in 't rijksgebied zijn afgeleefde grijsheid.

DA COSTA 1 , 65.

— Ook gezegd van personen, die, door te sterk

te leven, vóór den tijd oud zijn geworden, die door

uitspattingen hunne krachten hebben uitgeput. || Hij

was op zijn dertigste jaar al afgeleefd.

— Op zich zelf staande als gemeensl. znw. gebe-

zigd: De afgeleefde (mv. -geleefden), de uitgeputte

grijsaard.

„ Neen , Vorstin ," sprak de afgeleefde.

BILD. 1 , 79.

xviide e. Voorheen werd afgeleefd, ofschoon reeds

bekend als bnw. in de thans gewone beteekenis (zie

o. a. hooft, Ged. 1, 139), ook als verl. deelw. ge-

nomen voor overleden , gestorven , waarbij dan Af in

den zin van ten einde toe (30, k) werd opgevat. Ook

het Hoogd. kent abgelebt in die beteekenis, nevens

ableben, sterven, das abteben, het overlijden (grimm,

D. irtb. 1, 69). || Den (och!) afgheleefde Bredero,

v. ü. plasse, Voorr. voor bredero, bl. 1.

Afl. Afgeleefdheid (weiuig in gebruik).

AFGELEGEN, bnw. en bijw.; -gelegener,

-gelegenst , ook vervangen door verder— en verst —
of meer— en meest afgelegen. Uit Gelegen (zie ald.)

,

in deu zin van liggende, eu Af in den zin van ver-

wijdering (30, a). Hd. abgelegen.

1) Bnw. — 1) Eigenlijk. Van eene plaats. Op
grooten afstand gelegen , verre verwijderd ; in tweele-

dige toepassing, naarmate men zich plaatst op het

standpunt van hem die zich elders, of van hem die

z»6h op de verwijderde plaats bevindt.

a) Uit het staudpuut van hem, die zich elders be-

vindt. Verre af gelegen, verre verwijderd , en daardoor

moeilijk te bereiken ; t. w. van de plaats , waarop zich de

spreker bevindt of waarheen hij zich in de gedachten

verplaatst. || Eene afgeleegen boerdery, Leev. 5, 304.

Eeu bericht uit een afgeleegen gewest, 6, 322. Van
't afgelegeust " werelddeel , helmers, Ged. 1, 122.

In 't afgelegenst oord, bild. 1, 117. In 't afgelegen

Noord, 5, 141. Vervoerd op afgelegen paden, da
costa 1,26. Op een afgelegen veld, th. v. rijswuck
100 b. In de verst afgelegen streken, david, Rist.

2, 14. In de afgelegene wingewesten, 2, 31. Zelfs

bij de afgelegenste volken, schrant, Red. 1, 289.

Aan een afgelegen strand , meïer , Heemsk. 20. Om
zich... in de afgelegenste kamer te gaan verbergen,

conscience 1 , 26 a. In een afzonderlijk en afgelegen

vertrek, K. Zev. 4, 197.

Het afgelegen oord , door Erik 't eerst betreeden

,

't Bemoste Groenland.

V. winter, Jaarg. 182.

De handel reikt zijn takken uit

Naar de afgelegenste oorden.

th. v. rijswuck 429 a.

— Dikwijls met het bijdenkbeeld van eenzaamheid,

ongezelligheid, onherbergzaamheid of gebrek aan be-

schaving. || Een aanzienlyk stads leven. . . optegeeven

voor het verblyf in een afgeleegen dorpspastorie, Leev.

4, 301. Wildernissen,... afgelegen en onbezochte

streken, david, Rist. 1, 227. De Schotten... wo-

nen... in een afgelegen, armoedig land, door vreem-

delingen... schaars bezocht, K. Zev. 1, 135. Daar
zij haar vorige jeugd in een afgelegen dorp gesleten

had, 2,41.

In zulk een woesteny en afgelegen streek

!

BILD. 1, 375.

De ledigste en meest afgelegen straten.

TEN KATE 4, 147.

b) Uit het standpunt van hem, die zich op de

genoemde plaats bevindt. Verre afgelegen, verre ver-

wijderd, t. w. van een der middelpunten der samen-

leving en beschaving; afgezonderd. Met het bijdenk-

beeld van eenzaamheid , hetzij als ongezelligheid enz.,

hetzij als rust en kalmte opgevat. || Het fraaije Rot-

terdam zelf zou my niet beweegen , om het voor ons

stil afgeleegen dorp te bezoeken, Leev. 1, 28. In

dit stil afgeleegen verblyf, waarin uwe goedheid niy

ontfing, vond ik my zelf weder, 8, 324.

'k Leef vrolijk in deze afgelegen dreven.

TEN KATE 4, 155.

— Au nut. Weinig sierlijk en niet aan te bevelen

is de tautologische uitdrukking afgelegen liggen, die

men bij vroegere schrijvers wel eens aantreft. ||
Dit

geliefd geheel afgeleegen liggende Beekenhof, Leev.

2, 116.

Dit sterk paleii legt van de stadt wat afgelegen.

LANGBjNSIJK 2, 19.
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uitkomt. || Zo deftig te kijken, met zulke afgepaste
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stappen te gaan I Wildsch. 2, 21Ü. Een uaauw afgepaste

beleefdheid tusschen twee familiaire vriendinnen... ij

uict. . in myn smaak, Leev. 5 , 266. Haar afgepaste

,

koel beleefde houding, V. lennep, Rom. 3, 268.

Ken rei van Maagden volgt, in linnen statiekleeden

,

En zwiert door de outers lieen niet afgepaste treden.

BILÜ. 'i , 3.W.

Afl. Afgepastheid.
AFGËPASTHEID , /»». vr., zonder mv.,

als benaming eener bijzondere hoedanigheid. Van het

bmv. Afgepast (in de bet. 2) met het achterv. -heid.

De hoedanigheid van afgepast; berekende regelmaat

eu deftigheid in bewegingen, gebaren, vormen enz;

gedwongenheid, stijfheid. || Dezelfde Amsterdamsche

afgepastheid en tegenzin in bet buitengewone, V. LEN-

NEP, Bom. 3, 128.

la ii ui. Het denkbeeld van gedwongen of stijf is al-

tijd aan afgepast verbonden. Afgepast/leid kan dus niet

gelden in den zin van fr. précision, waarin schrant liet

bezigt, als hij in Demosthenes roemt „de weergalooze

kracht en afgepastheid vm zijnen stijl" (Eed. 1 , 101).

AFGERICHT, voorheen o/k afgehecht
(vondel 6, 720; v. effen, Speet. 8, 160, enz.),

bnw.; -gerichter, -gericht!/. Het verl. deelw. van Africh-

ten in den zin van door onderricht en oefening tot iets

bekwamen, als bnw. genomen, en opgevat als uitdruk-

king eener kenmerkende hoedanigheid. Hd. abgerichtet.

1) Eigenlijk. Bekwaam, bedreven, knap in eenige

kunst ; de vaardigheid bezittende om bepaalde hande-

lingen naar eisch te verrichten; t. w. ten gevolge van

onderricht of oefening. Wordt de handeling, waarin

de vaardigheid bestaat, er bij genoemd, dan wordt zij

door het voorz. op, soms ook wel door tot (te), aan-

gewezen. || 't Afgerigtste mauegepaard, v. effen,
Speet. 6, 23. Hat ik my voor geen afgericht ruiter

uitgaf, 7 , 26. De vuilaardigste eu op die kunst afge-

rigtste appel- en viswyveu , 8 , 222. Ligtgcwapende en

afgerigte bestryders, david, Eist. 3, 145. Sterker

iu de vuist en beter afgerigt tot stryden, 4, 255.

Voetgangers,... welke ten stryd even goed afgerigt

waren , en met de wapens omgingen of 'tspel was, 1, 22.

Een ander volk... niet afgeregt op stryden.

coninckx, Fabelen 221.

Want by Recca woonen beulen

,

Afgerigt op folterpyn.

LEDEGANCK 192.

— Ook van lichaamsdeelen en vermogens, die een

persoon vertegenwoordigen.

Zijne oorlogsliên , in 't slaal gepantserd, slingren

De knots en 't zwaard met afgerichte vingren.

TE» K.lTE 4, 383.

— Syn. Zie Bekwaam.
2) Bij uitbreiding. Slim, listig, doorslepen ; als 't

ware door langdurige oefening in iets volleerd , met
alle kunstgrepen er van bekend. || Een afgericht koop-

man. Een afgericht diplomaat.

Maar 't afgerigte volk steekt stroppen door het hout,
En hangt er lokaas in, en haalt ze toe van binnen,
En discht het wildbraad op, dat ze in de strikken winnen.

TOLLENS 5, 123.

— Ook van lichaamsdeelen en vermogens , die een

persoon vertegenwoordigen. || Dappere daden, met het

doorslepenste en afgerigtste beleid bestierd en uitge-

voerd, v. effen, Speet. 3, 46.

En Talleyrand, in de onderhandlingswijsheid
Der eeuwen— en der Eeuw — volleerd, plaatst in zijn grijsheid

Met afgerichte hand de Vrede in evenwicht
Op .Staatsomkeering.

DA COSTA 2, 391.

— Veelal in ongunstigen zin , zoodat voor het begrip

van slimheid dat van sluwheid in de plaats treedt.

Afgericht staat dan nagenoeg met doortrapt gelijk.

|| Een afgerichte gauwdief. Een afgerichte booswicht.

X Zal tin|ii' verbolgen' haat den afgerichten dader

\:in 'i hemeltergend (Vit op 't strengst gevoelen doen
BILD. 3 , 190.

'k /.ie loer ui. -t dan Roineiiisehe grootheid.

In strijd met de afgerigtste snoodheid.

KBLHBRS, Nog. Gcd. I. 133.

— Syn. Zie Slim.
xv ii.le en xvm.le E. Voorheen , toen afgericht

no,' weinig genomen werd in de bet. 2), en er dus

nog niet het ongunstige bijdenkbeeld aan verbonden

was , dat thans met die opvatting veelal gepaard gaat,

werd liet woord iu de bet. 1 ) , die toen de gewone

was, veel ruimer gebezigd. Terwijl het nu in dien

zin meer bepaaldelijk gezegd wordt van krijgslieden

n ruiters (of paarden), die door oefening hunne kunst

goed verstaan , en , op andere personen toegepast, door-

gaans eeu ongunstig bijbegrip medebrengt, gold het

eertijds in 't algemeen — en zonder ecuig denkbeeld

van afkeuring — iu den zin van bekwaam, bedre-

ven , ervaren. , in toepassing op allerlei personen en

kunsten, waarbij het thans misplaatst zou zijn. ||
Den

afgerechten helt Polybius, vondel 6, 720. Een af-

gerigt bouwmeester, die proeven van zyn koost kau

geven, v. effen, Speel. G, 104. Een van de afge-

rigtste Magistraatspersoonen , C, 168. Hy is op alle

de takken van de negotie even wel afgericht, 8,156.

Versen te maken, zouder op de wetten der poè'zy af-

gericht te zyn , 6 , 59.

ll'l. Afgerichtheid.
AFGÈHICHTHEID, zuw. vr., zonder mv.,

als benaming eener bijzondere hoedanigheid. Van het bnw.

Afgericht (in de bet. 1) met bet achterv. -heid. De hoe-

danigheid van afgericht ; bekwaamheid , bedrevenheid

,

vaardigheid, handigheid, door ouderricht of oefening

verkregen. Thans weiuig meer in gebruik, eu daar-

door vrij gebleven vau het ongunstige bijdenkbeeld,

dat aan afgericht (opgevat als slim, in de bet. 2)

veelal verbonden is. || De afgerigtheid der iugezeteuen

in de wapenhandel, v. effen, Speet. 1, 174. Vau

't geen men in een koopman vernuft en afgerigtheid

noemt, 2, 42. Laat de welspreekeudheid zelfs alle

haare schrandere afgerigtheid in 't werk stellen, 6, 26.

De Scherprechter beeft zyn ampt met eene behoorlyke

afgerichthcit geoeffent, 7, 156.

AFGERUKT , bnw., om de absolute beteeke-

nis zouder trapp. v. vergel. Het verl. deelw. van Afruk-

ken, als bnw. genomen, en opgevat als uitdrukking

eener kenmerkende hoedanigheid. In de wapenkunde,

van dierenkoppen gezegd , die vau ter zijde wordeu

gezien. Den hals of een stuk daarvau zoodanig ver-

toonende, dat er de stukken vleesch en haarvlokken

aan hangen , en daardoor zich voordoende als waren

zij met geweld van het lichaam afgerukt of afgescheurd

(fr. arraché); in tegenstelling van Afgesneden , d. i. zoo

effen, als waren zij meteen mes afgesneden (fr. coupé).

|| De halzen van dieren wordeu gewoonlijk afgerukt

voorgesteld, zoodat die bijzonderheid bij de beschrijving

van het wapen niet behoeft oitgedrukt te worden.

AFGESCHEIDENE, zuw., gemeensl., mv.

-gescheidenen. Het als zuw. gebezigde verl. deelw.

van zich afscheiden, doch met verplaatsten klemtoon

:

afgescheidene. Eigenlijk, in 't algemeen, iemand die

zich (van anderen) heeft afgescheiden; maar bepaal-

delijk in gebruik als benaming van de voorstanders der

strenge handhaving van de geschreven belijdenis der

Nederlaudsche Hervormde Kerk, die zich in 1834 eu

later vau haar hebben afgescheiden, en zich sedert

vereenigd tot een afzonderlijk kerkgenootschap onder

den naam van Afgescheiden Christelijk- Gereformeerde

Gemeente. || Een Afgescheidene. Eene Afgescheidene.

Hij behoort tot de Afgescheidenen. Leeraar bij de

Afgescheidenen.
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AFGESCIIFIDt NIIEID, n> n
der mv , als bcuamin.; na een vuur'

Ven Afftttktidtu . -n , als

bnw
11 1

bruik.

ubJ mk« vati aodi
-

stut v

lyke nkeid

,

ter vertaling van gehenna , in den Slaleub. u\

door aV la*} in J'

plaaU

Abrali hun regti.

pcntr

2) i

'

wanneer zij lieh ran hel

gemaakt, en ia d

•ring van I
|| Deze staat

ran afgeschcidenhciJ der ziel
I

'jeettverruk-

kmj ei'diu . welke men in o trap ouk op

kan merken in hetgene men afgetrokken denken noemt

,

FOKifc, De f'rouic, 1, >r

il l)e toetend der «iel, nadat lij door den dood

van het lichaam gescheiden ke uit -

drukking: ilaat der afjeseAeidenkeid , de staat waarin

I van een ai\ n i genoeg

verouderd, r en daar in

taal nog wel gel uit zich in lijden

van ki in eenen

een afbeet 1" Uit der tigceV

y. o MHT, Lttrr 406.

AFGESLOOFD, bnw.; de trap]

•gekloofder, -gesloofd* I , denkbaar. lig in

gebruik, liet verl. deelw. van het wederk. »

alilovm, a!i bun

drukking n waarin i- mui 1 kien be-

vindt, die sicA mfgtttoofd ktefl. G
iterke en langdurige afn. -haam

of geest, door oi

iid, dan wordt /ij

door li * — ook wel door — aam'

|| Dewyl ijroe suldaten vertn waren

door den veldtostt van den laetttcn zomer, DATID,
Hul i loofd , onder

de jaren «uit bukken, CONSCIfHOI 1, 64 4

Kn lef Ik, afeealoofd , dit I

In de armen na den l>ood, Nroet, blijmoedig af,

ar.l.l.AMT 07.

Let la hal hoofd ter ruat
. un smarten afgealoofd , nu.

BOBOBB, lt'

DW legerkoel. beklimt

wen (e afgealoofd on mm*

bii.d. 0, 447.

Ouk van datgene gezegd, dat een peraoon ver-

legen»

dom, v i.rro

lal mijn sleesch , thans «fgesloofd , len spijl

Oaa vijandt , In den graf kali i> ,

"i'.*t. lö, A.

dkt achtbaar hoofd,

In leedserdurlng

in

Ree.1, toel Ik als een lucht aan beter

orh.„,fl t r/t

V. aaana, Aeresub. M.

\aiim. i ..-.-w./n'n «in. • laalg. brnik

ii itrij I . vindt men het woord gcbe/i.-.| luj v i m s
,

7, 156: , Niets verveelt on. . *liger

«rit, dan dat ome aendacht zich beslok-n vindt in

een geringen kring van afgttloofde gedachten' M t

L

van subject, schijut hij te beduelen: ge-
dachtii lang afgeitoofd

\ 1 1

.

nol

\ rc.KStiOOFDH l'.tll. r, vr . /ouder mv„
Van

toestand vau

. in krachten

l> inning van

heid ii u slaap, v. in 7, 89

sporen

van aTa i. 1 , 37 t ö.

\ KGESLOTEN, bu« • rgel..

gebruik II I -iluilen, al, bnw.

[drukking van eeni

;hi t-1 uf rtn <

duxenden tucaUud. Hd. aigeicAlossen. Alleen in be-

uitdrukkingen.

1 ' Dg. Gesloten, niet toegankelijk

Uebelfde nU bn
Lfdeeling. .,

ui die i/f maandehjktche ver-

gaderingen van de MaahcA. d. Sed. Lelt.), qiel,
Ond. en l'Aunt. 2.

-• doordacht en ingericht,

Jat de hoofdbegin trippen
bchourlijk u tonder leem-

ten vur. nieuwe ofafwijkende begrippen
geenc pltata is. Hetselfde al. bet meel gewone Getto-
len.

I, stelsel,

.iuien licht verbroken ton wurdru.

II iUchap|H.'lijki'ii uf gezelligcn kring.,

ad leeft. Van da buitenwerold afgezonderd,
weinig aanl. I aanraking met andere

[icrkt en stil. || Dal dl ln-htingen voor

den krijgsdienst m. Ifaxkenur. . . ecnigszina

uit zijn afgesloten krini; hebben gerokt, intTS, C.
f). 642.

> Bfj . van subject. Van den toe-tand

mand , die afgutoten , van anderen geaeheiden

is, t. bevelhebber of ertic lcgcraf.1.
i

die, v. ,i int lp i hoofoUegei afgesne-

den, zich aj rel den vijaml berindl

wegingen, en afgesloten

tocatan I
:DI/. 127.

rVl, I '>eid
(
, In /undc-

ii des lands

koerd hebben ," vi-si auto , In Gidt ,

AFGESNEDEN, bnw, om .Ie obsolute be-

I II' t verl. deelw. van
''»

, al. bnw genomen, en opgevat all uitlruk-

ni r kenmerkende hoedanigheid, Kun.ttrm in de

1 . die van ter rijde worden
inj de afscheiding Zoo effen vertoo-

nende, als waren i\ f traVa fr. coupé),

in tegenstelling van Afgerukt (fr. arracke). zie ald

|| In zilver twee toegewende afgesneden leeuwenkoppen

van keel.

— Ook van de ledematen van een mrnschelyk

lichaam, die als met een mei afgetneden worden voor-

/jii aan den schuinler afgesneden

Twee de Irnjsj afge.nelne.

zilver-gfhar:

itlrukking met afgetneden voet, van

leliën zonder voet zijn afgebeeld (fr. ais

pied noum of coupé j, b(| uitbreiding ook van elke

plant, die voorgesteld wordt als bij den wortel afge-

31

'

.

....
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sneden. |] In zilver twee leliën van azuur met afge-

sneden voet.

AFGESPIERD, bnw., om de absolute bctec-

kenis zonder trapp. v. vergel. Het als bnw. genomen

verl. deelw. van een ongebruikelijk ww. Afspieren

,

van Spier en Af in den zin van on/doening (30, e, ft).

Van de spieren ontdaan of beroofd; t. w. van been-

deren gezegd. Niet meer in gebruik. Verg. Afge-
vleesd.

En zoekt aan schimlig rif, en «(gespierde schonken.
Een voedsel voor den buik.

nomsz , Willem 1 ,
26*4.

APGESTAMPT (met den klemtoon op

stampt), bijw. van graad* Versterkingswoord en uit-

roep van verwondering, in de platte spreektaal. Zie

de verklaring bij Afgebliksemd. || 't Spijt mij af-

gestampt. Wel afgestampt!

AFGESTOMPT (met den klemtoon op stompt),

bijw. van graad. Gelijkbeteekenend met Afgestampt. Zie

het vorige art.

AFGESTORVENE, znw., gemeensl., mv.
•gestorvenen. Het als znw. gebezigde verl. deelw. van

Afsterven (zie ald.), doch met verplaatsten klemtoon:

afgestorvene. Iemand die gestorven is, een doode.

Zachte uitdrukking, wanneer men van een overleden

persoon met eerbied of liefde spreekt. || De herinne-

ring aan de goede hoedanigheden der afgestorvene,

V. lennep, Bom. 3, 247. Die grijsaard,... wiens

toespraak op hem werkte. . .. als het somber verwijt

eens afgestorvenen, 8, 276. Een lijkmaal, ten huize

eens afgestorvenen gehouden, K. Zev. 4, 174. Leven-
den en afgestorvenen, beets, C. O. 133.

De geest des afgestorv'nen leeft!

De geest des afgestorv'nen zweeft
Naby het kwijnend moederharte!

DA COSTA 1 , 285.

— Het mv. de afgestorvenen, wanneer het niet op
bepaalde personen ziet, maar in 't algemeen gesteld

wordt, is de samenvattende benaming van alledooden,
van allen die vroeger of later hier op aarde geleefd

hebben, inzonderheid in betrekking tot den toestand,

waarin zij zich na hunnen dood bevinden.
|| Dat de

zielen der afgestorvenen met ons in betrekking blyven

,

Leev. 7, 107. Alle de fabels... welke over... de
zielsverhuizing, den staet der afgestorvenen, enz. by
de oudheid in omgang waren, david, Rist. 1, 27.'

Men zag der afgestorvnen schimmen
Hier somtijds uit hun graven klimmen.

bild. 2, 54.

In u in. De 2de nv. m. enk. is natuurlijk des af-
gestorvenen. De vorm des afgestorven , dien men aan-

treft bij DAvm, Hisl. 3, 441, zon zelfs in dichtmaat

niet te verdedigen zijn.

AFGETÈERÏ), bnw.; de trapp. v. vergel.,

-geleerder, -geteerdst, denkbaar, maar weinig in ge-

bruik. Het verl. deelw. van Afteren, verteren (

l

8te art.),

als bnw. genomen, en opgevat als uitdrukking van
een bijzonderen en voortdurenden toestand. Hd. abge-
zehrt. Van het dierlijk lichaam. Geheel verteerd , ver-

magerd, ontvleesd; hetzij door gebrek, ziekte of ouder-

dom, hetzij door kommer en smart. || Een afgeteerd,

holoogig, daarhenen waggelend geraamte, ockf.hse,
Napol. Red. 1, 37.

Wat zuchten, Hemel! neen, wat schreien,
Wat oogentrekkend tranenspreien
Op 't bleek en afgeteerd gelaat!

BILU. 13, 167.

in die holle , somber-vonklende oogen
,

... op dit geel en afgeteerd gelaat

,

Van enkle klissen halfgrijs haar omtogen.
v. urrrs, Jun%. 124,

(Hij) weende, dat ik, drop voor drop
Zijn heete tranen voelde leken op
Mijne afgeteerde vingren.

15 (van cenc icringzicke).

AFGETOBD, bnw.; de trapp. v. vcrgel.,

-gctolder, -gelobdst, denkbaar, maar weinig in ge-

bruik. Het verl. deelw. van het wederk. ww. zien

aftobben , als bnw. genomen , en opgevat als de uit-

drukking van den toestand, waarin iemand zich be-

vindt, die zich afgetobd heeft. Uitgeput door zware
inspanning van lichaam of geest, door overmaat van
arbeid, moeite of zorg. Wordt de werkende oorzaak

genoemd , dan wordt zij door het voorz. van of door

aangewezen. || De Prins, afgetobd door de gedurige

beslommeringen en moeilijkheden, v. lennep, Gesch.

9, 217. Afgetobd en vermoord door nutteloozen ar-

beid, 9, 219. Krank, en afgetobd, en onmachtig,

K. Zev. 3, 281.

Tot ze, afgetobd, geen staal meer voeren kunnen,
En

, ademloos , elkaar wat ruste gunnen.
TEN KATE 4, 287.

— Ook van een land gezegd, als verzamelplaats

van meuschen, of wel van de lichaamsdeelen of ver-

mogens, die een persoon vertegenwoordigen.

een andre ster van hoop
Voor 't oude en afgetobde en overvolle Euroop.

DA COSTA 8, 88.

't Was middernacht. De slaap , door 't menschdom afgebeden,

Goot zijn verkwikkend vocht op d'afgetobde leden.

1, 10.

Verlicht niet Gy den last van de afgetobde schouderen?

1 , 284.

Een droppel mooglijk uit die zalige fontein

,

Die de afgetobde ziel der vrijgelaten vromen
Drenkt met de Onsterflijkheid , als ze in den Hemel komen

TEN KATE, Schcpp. 116.

— Met stoute dichterlijke overdracht spreekt TH.

v. rijswijck (128 a) van de „afgetobde huwlijks-

boot" van een zilveren -echtpaar, t. w. die vele stor-

men en gevaren had doorgestaan.

Afl. Afgetobdhcid (weinig in gebruik).

AFGÉTOGEN, verl. deelw. van het onge-

bruikelijke Aftiegen. Zie t Aftiegen.

AFGETRAPT (met den klemtoon op trapt),

bijw. van graad. Versterkingswoord en uitroep van

verwondering, in de platte spreektaal. Zie de verkla-

ring bij Afgebliksemd. || Hij werd afgetrapt kwaad-

aardig. Wel afgetrapt!

AFGETROKKEN, bnw. en bijw.; -getrok-

kener, -getrokkens! , of meer — , meest afgetrokken.

Voorheen ook verkeerdelijk, naar de platte Holland-

sche uitspraak, afgetrokke geschreven. Het verl. deelw.

van Aftrekken , in den zin van afscheiden , afzonde-

ren , als bnw. genomen , en opgevat als uitdrukking

eener kenmerkende hoedanigheid. Nagevolgd naar lat.

abslractv.s , vanwaar fr. nbstrait. Verg. hd. abge-

zogen.

I) Bnw. — 1) Van voorstellingen, begrippen en

redeneeringen.

a) Eigenlijk. Van op zich zelve staande voorstellin-

gen en begrippen. Door aftrekking of afscheiding ver-

kregen; overgebleven van eene meer of minder zinnelijke

voorstelling, nadat men al het overige, dat er in

voorkomt , heeft weggedacht ; afgetrokken van , of

juister, getrokken uit eene meer volledige voorstelling.

|| Het begrip van zwaarte is een afgetrokken begrip

,

ontstaan uit de voorstellingen van zware voorwerpen

(als b. v. een zwaren, dikken, vierkanten balk, enz.),

door daaruit de voorwerpen zelve en hunne overige

hoedanigheden (den balk, zijne gedaante, de dikte,

lengte, enz.) weg te denken, zoodat alleen het begrip

der hoedanigheid, die zwaar heet, overblijft.

— liet tegenovergestelde van afgetrokken (abstract),
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in dezen zin, is samenvallend (concreet), dat, van

eene voorstelling gebezigd, te kennen geeft, dat de

voorstelling niet slechts uit e'e'n of meer abstracte be-

grippen (van werkingen of hoedanigheden) bestaat,

maar ook het begrip der zelfstandigheid omvat, die

werkt, lijdt of de hoedanigheid bezit. Zoo drukt b.T.

schoonheid, genomen voor eene vrouw, die schoon is,

eene samenvattende voorstelling uit.

b) Bij uitbreiding. Van aaneengeschakelde voorstel-

lingen en begrippen, t. w. redeneeringen, bespiegelin-

gen, kennis enz. I it eene reeks van afgetrokken

begrippen (in de bet. a) h m zinnelijke

aanschouwingen afgescheiden , en geheet bij het onzin-

nelijke bepaald. Met het bijdenkbceld , dat er inspan-

ning van den geest toe noodig is, om die begrippen

en hunne aaneenschakeling goed te vatten. || Liever

door de levende lessen der voorbeelden , dan door af-

getrokke bespiegelingen , v. effen-

, Speel. 7, 82. Die

redeneering, in dewelke op eene afgetrokke wyze ieder

daad uit haar verband genoomen en op zig zelf be-

schouwt word, 7, 110. Om eenige nuttige en afge-

trokken kundigheden , door middel eener gemakkelijke

en vrolijke voordragt. . ..aannemelijk te maken, fokke,
B. R. 4, 205. Over afgetrokken onderwerpen na te

denken, v. hemert, Lelt. 5, 22. Dat men niet ver-

wachten kan , afgetrokkene stellingen begrijpelijk te ma-
ken voor lieden , van alle beschaving verstoken , 9, 80.

I>e helsche middelen . . . , die het geweld bezigde , om . . .

het redelijk schepsel tot het aannemen van afgetrok-

kene waarheden te dwingen, loosjes, Lijnsl. 1 , 20 1.

Deze levenswijsheid . . . liet zich niet vinden door de

enkele ontleding van afgetrokkene begrippen, kemper,
Verh. 2, 340. Hoe zouden de f'hinesen anders zich

redden , wanneer zij afgetrokken denkbeelden wilden

uitdrukken ' geel, Ond. en Phant. 05. Het afge-

trokken grammatische ter zijde latende, 225. Dat onze

taal. . . eene duidelijke. . . behandeling, zelfs der rr.eest

afgetrokkene zaken, gedoogt, schrant, Red. 1,90.
Afgetrokken wordt ook op zich zelf staande als en-

kelv. onz. znw. gebezigd (doch alsdan met verplaatsten

klemtoon: hel afgetrokkene), in de uitdrukking:

— In het afgetrokkene, de zaak op zich zelve

beschouwd , afgescheiden van alles , waarmede zij in

betrekking staat (lat. in abstracto). || Iets in het af-

getrokkene beschouwen. — Lieden, die op hunne stu-

deerkamers oud worden, zien de voorvallen des levens

te veel in het afgetrokkene, en vau den werkenden

persoon onderscheiden, Leev. 5, 262. 't Is buiten

alle kijf, dat hun beschouwingswijze in 't afgetrokkene

op goede gronden kan verdedigd worden , K. Zev. 1

,

168. Ik moet mijn lezers de gewichtige bekentenis

doen, dat ik de muziek, in het afgetrokkene, waarlijk

zie, bkets, C. O. 181.

2) Van personen. Van de buitenwereld afgetrokken

of afgeleid, en in zich zelven gekeerd; verzonken in

een bepaalden kring van gedachten, die den geest ge-

heel en al bezighouden en den persoon van alles buiten

hem aftrekken, zoodat hij geen deel neemt aan het-

geen om hem voorvalt, of geene aandacht heeft bij

't gjen hij zegt of doet. Het tegenovergestelde van

oplettend en opmerkzaam, d. i. acht gevende op het-

geen builen ons voorvalt. Voorheen zeide men veelal

afgetrokken van gedachten of van geest, doch thans

alleen afgetrokken, zonder dat bijvoegsel: verg. bij

Apgetrokkeniieid, 2). || Tot myn ongeluk heb ik

met veele geletterde luiden gemeen , dat ik vry wat af-

getrokken van gedachten ben, v. effen, Speet. 8,
44. Zig gelatende , als of hy afgetrokken van gedagten

was geweest en schielyk uit dien slaap ontwaakte, 7,

174. Waart gij daarom. . . heden aan het ontbijt zoo

stil en afgetrokken v v. lennep, Rom. 3, 175. Er
>u een tijd, waarin ik niet afgetrokken was in uw

bijzijn, 3, 316. Bol, anders zoo opgeruimd en vroo-
lijk, was stil en afgetrokken, K. Zev. 2, 266. Het
trof Bleek, dal Hermans. . . er cenigszins ontdaan
en afgetrokken uitzag,... en nu en dan blijken van
verstrooidheid gaf, 4, 134. Pifcter is onder zijne ver-

halen afgetrokken (onoplettend), beets, C. O. 62.

„ En wat was je raad dan ?" vroeg de ander , afge-

trokken en naar de trap ziende , 232.
— Dichterlijk ook van den geest gezegd, die den

denkenden persoon vertegenwoordigt.

Haar ffcé'trokken geest, aan 't bont gewoel ontheven,
Scheen op ve-beeldings wiek zijn hulsel uit te zweven

,

En liet het achter zich als onbezielde leest.

mryeb, Boekan. 18.

— Syn. Afgetrokken, Nadenkend, Peinzend. Zie

Peinzend.
— Afgetrokken, Verstrooid. — Beide beteekenen

het gemis van opmerkzaamheid op datgene, waarop
men behoorde te letten ; doch de oorzaak , waaraan
dat gemis wordt toegeschreven, is niet bij beide de-

zelfde. Afgetrokken (fr. abstrail) geeft te kennen,
dat men , de buitenwereld vergetende , geheel in zich

zelven gekeerd is; verstrooid (fr. distrait), dat men
eigenlijk niet geregeld denkt , maar zijne gedachten

onverschillig over allerhande dingen laat dwalen.
— xvnicie e. In strijd met het hedendaagsch taalge-

bruik is de beteekenis, waarin men afgetrokken aan-

treft bij vroegere schrijvers, die het bezigen voor

teruggetrokken, zich op een afstand houdende, in

tegenstelling van gemeenzaam of openhartig. Verg.

bij Afgetrokkenheid, 2), xviii00 E. || Deze dame
hield zich altijd zeer afgetrokken , en was niet zeer

gemeenzaam met den Koning, fokke, B. R. 4, 149.

Il) I!i.|«. (van wijze). Op de wijze eener afge-

trokken redenecring of bespiegeling. Verg. buw., 1 , b).

|| Indien gij zoo afgetrokken redeneert, kan ik u niet

volgen.

Afl. Afgetrokkenheid.

AFGÉTROKKENHEID , znw. vr., zonder

mv., als benaming van eene bijzondere hoedanigheid

of van een voortdurenden toestand. Van het bnw.

Afgetrokken (in de bet. 1, b en 2) met het achterv.

-had. Verg. hd. abgezogenheil.

1 ) Van redeneeringen , bespiegelingen enz. De hoe-

danigheid van afgetrokken (in de bet. 1, b); de hoe-

danigheid of eigenaardigheid van sommige redeneeringen

en bespiegelingen, daarin bestaande, dat zij de zaken

in het afgetrokkene beschouwen, buiten toepassing op

bepaalde, werkelijk bestaande gevallen. Met het bij-

denkbeeld van diepzinnigheid. || Afgetrokkenheid en

wijsgeerige ontleding van alles, tot op de eerste be-

grippen , is het kenmerkende der Duitsche behandeling

van de wetenschappen, kemper, Verh. 2, 213.

2) Van personen. De toestand van afgetrokken te

zijn (in de bet. 2); de staat van iemand, die in zich

zelven gekeerd of in gedachten verzonken is, en daar-

door niet let op hetgeen buiten hem voorvalt. Voorheen

veelal met het bijvoegsel van gedachten of van geest:

verg. bij Afgetrokken, bnw., 2). || Niet met opzet

en voorbedagten raad..., maar uit bezetheid met an-

dere zaken, uit eene afgetrokkenheid van geest, enz
,

v. effen, Speel. 5, 229. Met verzoek, dat ik log

my den tyd wilde gunnen van ook eens te drinken

,

eveneens als of ik door afgetrokken heid van gedachten

zulks vergecten had, 8, 215. Dat men my verwytingen

doet over die afgetrokkenheid van gedagten , Leev

.

1, 146. Een staat van afgetrokkenhcid , of ecstasis

,

waarin het zinnelijke niet tot de ziel kan doordringen

,

fokke , Verz. It'. 9, 24. De afgetrokkenheid van den

Heer Black ontsnapte. . . niet aan Susanna, v. lennep ,

Rom. 3, 316. De sjouwermannen, die... gewoon zijn

,

in hydrostatische afgetrokkenheid, hunne leden over
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do leuningen dei- bruggen te doen hangen , beets ,

C. O. 105.
— xvnirfe k. Bij vroegere schrijvers, zelfs nog

in 't begin onzer 19de eeaw, vindt men afgetrokken-

heid ook gebezigd voor teruggetrokkenheid , terughou-

ding, in tegenstelling van gemeenzaamheid of open-

hartigheid. Verg. bij Afgetrokken, 2), xvnide E.

|l
Of bij met alle openhartigheid. . . met haar spreken

zou, dan of hij zich met zekere afgetrokkenheid zou

gedragen, loosjes, Lijnsl. 3, 64. Dat het beter is,

dat ik 'er onbewimpeld over spreek, dan dat ik met
een stijve afgetrokkenheid u behandel, ald.

AFGEVAARDIGDE, voorheen ook afge-
veekdigde, welke vorm bij Ylaamsche schrijvers nog
wel gebruikt wordt (david, Rist. 2, 86; 3, 16, enz.),

znw., gemeensl. (ofschoon uit den aard der zaak bijna

uitsluitend m. gebruikt ), mv. -geoaardigden. Het als

znw. gebezigde verl. deelw. van Afvaardigen (zie ald.).

1) In 't algemeeu. Iemand, die door een regeerend

of bevelvoerend persoon , of door een staat , een gewest

,

eene gemeente, vereenigiug enz., hetzij alleen of met
andereu, is afgevaardigd of afgezonden naar eenander
persoon of lichaam , om een bepaalden last te volbren-

gen. || De Keizer benoemde afgevaardigden, om de

zaak (in Friesland) te onderzoeken, V. lennep,
Geseh. 'S, 50. Astolf . . . toonde zich even ouverbid-

delyk toen. . . een afgevaerdigde van Keizer Constan-

tyn . . . hem te llavenna van vredebaudeling spreken

kwam, david, Hcst. 'S, 15. De afgevaerdigden (van

den Koning) vonden den Graef op zyn slot van Wi-
uendale, 4, 465.

— Syn. Zie Gezant.

2) In 't bijzonder. Een lid eeuer vertegenwoordi-

gende vergadering; t. w. iemand, die door bevoegde

lastgevers is afgevaardigd eu gemachtigd, om hen,

met of zonder bepaalden lastbrief, te vertegenwoordi-

gen in eene vergadering, waarin de gemeenschappelijke

belangen eener vereeniging, of de openbare aangele-

genheden van staat of gewest worden behandeld. j| De

Algemeene Vergadering der Maatschappij Tot Nut van

't Algemeen is sameugesteld uit de afgevaardigden der

verschillende departementen. — Dat deze nieuwe Kol-

legiën (de vroedschappen)... gemagtigd werden...

om ter algemeene dagvaard, door hunne afgevaardig-

den, over de belangen van den Staat te handelen,

stijl, Opk. 34. Op 25 October . . kwamen de Af-

gevaardigden der Staten. . . op het Hof te Brussel

bijeen, v. lennep, Gesch. 4, 12. De Staten-Proviu-

ciaal onder de Republiek. . ., samengesteld uit de Af-

gevaardigden der stemhebbende Steden ;
— de Staten-

Generaal. . ., uit Afgevaardigden der verschillende Pro-

vinciën samengesteld, v. LENNEP, Rom. 8, 127.

— Thaus inzonderheid gezegd van de leden eeuer

volksvertegenwoordiging, in betrekking tot de kiesdis-

tricten, door welke zij gekozen zijn. || Het Pruisische

Huis der Afgevaardigden. De Italiaansche Kamer der

Afgevaardigden. De Afgevaardigden van Gelderland

(in de Eerste Kamer der Statau-Generaal). De geachte

Afgevaardigde uit Amsterdam (in de Tweede Kamer).

Wy allen! kleinen, grooten! 'sKonings dienaars en zijn

[Raad !

Afgevaardigden en Oudsten van den Nederlandscheu s]: 3a t!

DA COSTA 3 , 8.

AFGEVAST, bnw.j
•yevaster, -gevastst , denkbaar

Eigenlijk het verl. deelw. van het niet gebruikelijke

wederk. ww. zich afvasten , door lang vasten uitge-

put raken; uit Vasten (ww.) en Af in den zin van
uitputting (30, »); hd. sich abfasten (grimm, D. Wtb.

1 , 38). Door lang vasten uitgeput , door gebrek aan

voedsel krachteloos geworden , bijna uitgehongerd. Thans
weinig meer iu gebruik: men zegt nu Uitgevast.

Ie trapp. v. vergel.,

maar niet in gebruik.

Uw aengezicht ziet bleeck en qutjnt , als afgevast.

vondel 9, 259.

Gods arme ledematen
Wees hy hun daerop aen, die voor den preeckstoel zaten,
Verhackelt en verscheurt en deerlyck afgevast.

DE DECKER 1 , 161.

Nog trachten ze in den noud, hoe zwak en afgevast,
Ken vluchtspoor in te slaan.

v. winter, Jaarg. 177 (gejaagde herten in

den winter).

Daar ze , afgevast
, gewond , door arbeid afgestreden

Niets overhielden dat hen spyzen kan of kleeden.
v. merken , Germ. 174.

AFGEVEN, bedr., onz. en wederk. st. ww.
>'er 3de kl., met hebben : gaf (zich) af, gaven (zich)

af heeft (zich) afgegeven. Uit Geven en Af ia ver-

schillende opvattingen. Hd. abgeben. Het woord was
reeds in de oudste Duitscbe talen bekend , doch in

andere bcteckenissen dan tegenwoordig: goth. afgiban
sik, zich wegbegeven, zich verwijderen (schulze 1 11);

uhi.abageban(GRATF 4, 114), ags. ofgifan(ETTa. 421),
eu osaks. afgeban (heyne, Hél. 205), begeven, ver-
laten. In om taal echter schijnt het, in de heden-
daagsche opvattingen, van jonger dagteekening te

zijn. Noch in den Statenb., noch in den Teuth., bij

plantijn of kiliaan, noch zelfs bij halma komt
het voor. Ouder dau de 17d0 eeuw is ons geen voor-
beeld bekend geworden. Wellicht werd het woord iu

zijne meeste beteekenissen aan 't Hoogd. ontleend ; wat
het gebruik als wederk. ww. betreft, is dit buiten twijfel

het geval.

1. Bedrijvend.

I) Af iu den zin van verwijdering, t. w. van zich

(30, <z); in de bet. 1, i en ij meer bepaald opgevat

als afstand van bezit (30, ƒ). Iets van zich geven;

zoowel in eigenlijken als in overdrachtelijken zin.

1) Eigenlijk, van stoffelijke dingen.

a \ Van bezittingen. Ze aau een ander overgeveu

,

overleveren, zoodat men er af is, d. i. ze missen

moet. Altijd met het bijdeukbeeld , dat men het afge-

gevenc ongaarne mist, er onvrijwillig afstand van doet.

|| Zijne beurs, zijn geld, zijne wapenen afgeven. —-Als

ik hem dwing, het onrechtvaardig na zig genomen

geld, tot een' penning toe en met volle intrest, af

te geeveu, Wildsch. 5, 7. Toen men... zag, dat ik

myn orloge. . . niet wilde afgeeven, Leev. 5, 297-

Een zestal kerels..., die hen met den dood dreig-

deu, indien zij niet onmiddellijk alles afgaven, wat zij

bij zich hadden, v. lennep, Rom. 8, 84. Zij wei-

gerden. . . zich als krijgsgevangenen aan te merken eu

hunne degens af te geven, bosscha, Held. 3, 641.

— la n in. Afgeven, van bezittingen gezegd, gefft

altijd eene onvrijwillige handeling te kennen, en laat

dus de beteekenis van schenken niet toe, waarin hei. -

mers het woord bezigde (Holl. N. 18 ).-

Neen , onbekrompen gaaft ge een deel den armen af.

Of zoo de dichter afgeven bedoelde als een deel van

iets weggeven (Af genomen in den zin van vermin-

dering, 30, b), dan maakte hij zich schuldig aan eeu

germauisme ; want die opvatting is wel in 't Hd.

bekend, waar men b. v. zegt: „er hat mir nichts

davon abgegeben ," maar niet in onze taal. Evenmin

kent ons spraakgebruik de toepassing van abgeben op

het gedeelte, dat men van bezittingen, inkomsten enz.

als verplichte opbrengst aan de overheid moet afstaan

(vanwaar abgabe, belasting). In strijd met ons taai-

eigen schreef DAVID (Hisl. 4, 434), dat eertijds de

steden „eeu aendeel in de stedelyke tollen, in de zoen-

gelden enz. . . aen den landheer moesten afgeven."

— Zonderling en blykbaar geheel willekeurig is het
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gebruik, dat men bij de dames wolpf en deken van

afgeven gemaakt vindt (Blank. 3, 310), met eene

hoedanigheid als object , in de noorden : „ daar men
het petit-maitre moet afgeeven ," kennelijk met de

bedoeling: „naar men de rol van tre moet

a/slaan, laten raren." Ook in 't Hd. is die opvat-

ting oubekend.

b) Van zaken, die men slechts tijdelijk onder zich

heeft. Ze ( vrijwillig ) aan een ander overgeven , over-

dragen , in handen stellen : zoodat mm ir af, d. i.

van de zorg er voor ontheven is.
|

Een brief, een

pak enz. aan zijn adres afgeven. Eene boodschap (alt

een toevertrouwd ieti beschouwd) afgeven. Bewaar

dit pakje voor mij, en geef het aan niemand af. Geef

dezen brief in 't voorbijgaan bij den heer A af. Ik

heb de papieren in persoon aan het kantoor a

ven. — Al myn goed is by htm , en hy weigert iets

af te geeven, Leev. 1, 312. In het logement...,

waar de brieven , die gij . . . verwacht , zullen worden

afgegeven, loosjes, Lijnsl. 1 , 140. Indien en: ...,

geven de curators aan den gefailleerde tegen behoor-

lijke kwijting af alle goederen , gelden enz. . . . , tot den

boedel bëhoorende, W. v. Kooph. a. 849.

Af te geven op Uw wenken
Wat tan U behoort, niet ons.

uild. S, 28C.

— Als jagersterm. Van een staanden hond. Het

wüd, dat hij aandraagt, op het woord „LosT den

jager in de hand geven. || Die hond wil niet af-

geven.

e) Van eene schriftelijke verklaring. Ze van zich

doen uitgaan; ze aan iemand geven of ter ha!

len, om er gebruik van te maken. || Eene schriftelijke

verklaring, een getuigschrift, een permissiebiljet, eene

qnitantic , een paspoort enz. afgeven. — De Spaansche

inquisitie. . . gaf een verklaring af, dat de Nederlan-

ders. . . allen ketters of kettersgezinden waren, v. len-

sep, Geich. 4, 59. Dat niet dan aan wezentlijk kun-

digen het bewijs en getuigschrift van kunde werd

afgegeven, kemper, l'erh. 2, 127. Er zouden jaar-

lijks eenige duizenden paspoorten minder worden af-

gegeven, beets, C. O. 95.

— In den koophandel. Een wissel op iemand afge-

ven , een wisselbrief op iemand trekken (zie Trfkkkn ;

eene assignatie , een kassiersbriefje of ander papier

aan toonder op iemand afgeven , handclspapier uit-

geven , bestemd om door een derde te worden betaald.

|| Beproef het eens, tegen dien tijd een wisseltjcn af te

geven op Arlington , v. lennep, Hom. 8, 101. Hij,

die een of meerdere briefjes of qnitantièn op zijnen

kassier heeft afgegeven , W. v. Kooph. a. 226. Zijn

regt te doen gelden tegen dengenen op wien het papier

is afgegeven , a. 224.

d) Van een rcak. Dien van zich geven, van zich

doen oitgaan , rondom zich verspreiden. Alleen in ge-

meenzamen stijl. || Een aangenamen, liefelijken, lcelij-

ken ,
ondraaglijken reuk afgeven. Een vreesclijk'

afgeven.

I Overdrachtelijk , van iets onstoffelijks. Iets vau

zich laten uitgaan , zoodat een ander het bemerken

kan . het te kennen geven , laten blijken ; zich laten

verluiden, t. w. wat men van eene zaak weet, of hoe

men er over denkt. Alleen in de gemeenzame spreek-

taal. || Wel, wat weet ge nu van de zaak? wat heeft

hij afgegeven (door woorden of gebaren laten blijken)-

Hij heeft niets afgegeven (niets laten merken, alles

voor zich gehouden).

— itiidt en xviiicit f.. Bij vroegere schrijvers

vindt men in denzelfden zin ook van :ich geven.

|| Egmondt, die vet anders verwacht ende van zich

gegeeven (zich daarover uitgelaten)had , hoopt , .V. //

52. — Verg. ook 98 en 572.

— Ook afgeven was echter reeds in gebruik, en

wel in ruimcre| toepassing dan thans, l. w.:

a) Met eene gedachte, een gezegde enz. als object.

Ze reel I rden te kinnen geven ; iets

zeggen of beweren. Meel algemeene beteekenis, waar-

van de hedendaagsche opvatting van laten blijken slechts

de beperking is.

l>octi is 't z<- gelijk cy '.

Met u geschapen, osmert, van nu af,

i>at pv vertrekt.

isom, Oetr. Herd. 109 (a. I6M

b i Met itiic handeling als object. Die van zich

laten uitgaan , ze voor het oog van anderen verrich-

ten , vertoouen ; het tegenovergestelde van voor zich

houden. || Doet me het plaizier en blijft er familiaar

bij, dau zal je zelfs reis hooren, wat ze al voor won-

derlijke stukken afgeven, fokkb, B. li 8, <>7

ten , die . . hel uitsluitend voorrecht schynen te hebben

van alle hunne luimen te mogen afgeeven (geheel naar

hunne
t
luimen te handelen). Blank. 1 , 224.

lil Af in den zin van ten einde toe (80, k).

In het kaartspel. Voor het laatst geven, voor het

laatste spel de kaarten ronddeeleu. || Wie zal er af-

geven?

II. Onzijdig.

Ofschoon afgeven uit zijnen aard bedrijvend is,

wordt het echter ook als onzijdig gebezigd, t. w. in

twee gevallen, waarin het voorwerp der werking ver-

zwegen wordt. Daar die verzwijging hier niet van den

wil des sprekers afhangt, maar altijd plaats heeft,

zoodat het begrip van het voorwerp met dat der wer

king voorgoed tot eene eenheid is geworden, is af-

geven in deze gevallen niet als schijnbaar, maar als

werkelijk onz. op te vatten. In beide staat af voor

van zich , en dns in den zin van verwijdering ( 30, a)

of in dien van scheiding (30, c).

1 ) Af in den zin van verwijdering ( 30, a). Verg.

bedr. I, 2). Met e-n persoon als onderwerp. In de

uitdrukking:
— Op iemand of iets afgeven , over een (afwezigen)

persoon of over eene zaak een afkeurend en scherp

oordeel vellen, zich er ongunstig over uitlaten, er

smadelijk over spreken. Afgeven heeft hier eigenlijk

(als boven) de bet. van iets van zich laten uitgaan

,

t. tr. smaad- of schimpredenen , welk object echter

niet uitgedrukt wordt. Op geldt in den zin van tegen,

als in op iemand aangaan, razen, woeden enz. Op

iemand afgeven is dus letterlijk: smaadredenen tegen

hem van zich laten uitgaan, d. i. doen hooren. Verg.

de hd. zegswijze einem etwas abgeben , iemand uit-

schelden, hem den mantel uitvegen (ook wel, met

ellips van schlage , voor slaag geven, afrossen), waarin

echter abgeben, met den 3*'" nv. verbonden, de be-

teekenis van geven behoudt, zoodat hier de eigenlijke

opvatting is: iemand iets (t. w. berisping of slagen)

als zijn deel, als zijne portie geven. ||
Hij was in

eene kwade luim en heeft geweldig op u afgegeven.

Hoe kunt ge zoo afgeven op dingen, die gij niet ver-

staat ? — Omdat haar jongste zoon . . . met eene vry

hevige drift op sommige niet gelukkig geslaagde on-

dernemingen van Frederik tocu afgaf, loosjes, Lijnsl.

4 , 78. Onvruchtbare vrouwen , die veel af te geven

hebben op de opvoeding van kinderen, Buism. 1 ,
310.

— Voorheen zeide men , in gelijken zin , ook van zich

afgeven, zich uitlaten (op deze of gene wijze). ||
Als

zulke hovaerdigen. . . de vryheit hebben, om, onge-
1

straft, stout van zich te durven afgeven, K. zweerts,

j

Dichtk. Zinneb. 234.

2) Af in den zin van scheiding (30, e). Met eene

, zaak als onderwerp.
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a) Eigenlijk. Met verzwijging van het object kleur-

stof. Van verfstoffen en geverfde voorwerpen. Bij aan-

raking kleurstof loslaten en op het aanrakende voorwerp
overbrengen , zoodat zij daarop blijft kleven ; meestal

als een bevlekken of besmetten beschouwd. || Kuod,
groen, zwart, vuil enz. afgeven {waarbij rood, groen

enz. als bijw. worden opgevat). Hoe geeft die stof

af, zwart of blauw? Nieuwe blauwe kousen ge'ven

gewoonlijk af. Zwarte glace'-handschoenen geven in den

zomer blauw af. Gij hebt gezweet, uw das heeft af-

gegeven. Pas op! de verf is nog nat en zal afgeven. —
Hy zegt, dat hy 't {het zilver) 'toetst,. . . dat is...

dat hy 't op een steentjen strijkt, en dan ziet hoe
het afgeeft, bild., Verh. over Zedeleer enz., 191.

b) Figuurlijk. Van iets dat, in zedelijkcn zin, als

eene vlek of smet beschouwd wordt. Een smettenden

invloed oefenen op iets anders, dat er mede in nauw
verband staat; er eene vlek op werpen, het in een

ongunstig daglicht doen voorkomen. || De klad harer

buitensporigheid . . . kon afgeven op de handelingen

van haren gemaal {kon die ongunstig doen beoordee-

Im), BAKH. V. O. BRINK, Huw. V. W. V. O. 2.

III. Wederkeerig.

Zich afgeven, met een persoon als onderwerp, en

vergezeld van het voorz. met, in de uitdrukkingen:

— Zich met iemand afgeven, zich met hem inla-

ten , bemoeien , hetzij door omgang of verkeer met hem
te hebben , hetzij door in eenige handeling met hem
mede te doen. Altijd in minachtenden zin , door het bij-

denkbeeld , dat het een persoon geldt , die— naar het oor-

deel van den spreker — die gemeenzaamheid niet ver-

dient. || Hij oordeelde voorzichtig te moeten zijn en

zich niet te veel met hem af te geven , zonder meer

van hem te weten, A'. Zev. 3, 187. Ik had dat jonge

ding wel gewaarschuwd , zich niet met dat vrouw-

mensch af te geven, 5, 168.
— Zich met iels afgeven , zich met iets inlaten

,

bemoeien, zich er mede bezighouden of er aan mede-

doen; t. w. met iets, dat — naai' het oordeel van

den spreker — den persoon niet past of de moeite

niet waard is. || De Indiaansche pottebakkers geven

zich , buiten hun beroep , nog ter zelver tijd af met
...het genezen van beenbreuken, haafner, Ceilon

108. Dat een taak {als deze) . . . het karakter verne-

dert van den man, die er zich mede afgeeft, v. t.en-

nep, Som. 7, 29. Dat ik zelf mij indertijd met die

praktijken heb afgegeven, K. Zev. 2, 67. Dat... D.

een te goed Kristen is , dan dat hij zich zou willen

afgeven met zulke duivelskimstenarijen , 2, 100. Indien

ik ooit bemerkte , dat je in eenige zaak u met knoeierij

hadt afgegeven, 4, 396. Zulk een gruwel, dat lieden

van geboorte zich met zijn vak afgaven , en hem in

de wielen kwamen rijden, 5, 335.
— Syn. Zie Bemoeien (zich — ).

— \aiiiii. 1) en Klyin. Men heeft de zegswijze

zich met iemand of iets afgeven meermalen als een

germanisme afgekeurd (hof.ufft, Bred. Taaieigen,

10, siegenbeek, Lijst 6, Taalk. Mag. 2, 179).

Dat zij aan het Hoogd. ontleend en eerst op het laatst

der vorige eeuw in zwang gekomen is, lijdt geen

twijfel. Er is echter geene reden om haar te verwer-

pen. Zij laat zich (als straks blijken zal) geregeld en

zuiver verklaren, is thans algemeen in gebruik, en

kan niet gemist worden, omdat zij door het ongun-

stige bijdenkbeeld , dat er aan verbonden is , eene eigen-

aardige beteekenis heeft, waardoor zij zich van andere

synouieme uitdrukkingen {zich inlaten, zich bemoeien
,

zich ophouden enz.) kennelijk onderscheidt. Ook in 't

Hoogd. is sich abgeben, althans in de schrijftaal , van

betrekkelijk jonge dagteekeuing. Gottsched noemde
het „einen haszlichen missbrauch," doch zonder van

die afkeuring reden te geven; sedert is de uitdruk-

king algemeen aangenomen en erkend (adelung 1,43,
GRIMM, D. Wlb. 1, 44). Wat de verklaring betreft,

ofschoon men die bij de Hoogduitsche taalkundigen

vergeefs zoekt , zij laat zich met voldoende waarschijn-

lijkheid aanwijzen. De uitlegging, in Taalk. Mag.
2 , 180 gegeven, waarbij af werd opgevat in den zin

van naar beneden (31 , «), zoodat zich afgeven eigen-

lijk zou gezegd zijn van zulk eene bemoeiing, „waar-

door iemand schijnen zou van zijne hooge standplaats

af te dalen , iets te doen of ter hand te nemen , dat

beneden zijne waardigheid kon gerekend worden," is

onhoudbaar; want de uitdrukking is aan het Hoogd.
ontleend, en het hoogd. taaieigen zou in dat geval

niet sic/i abgeben, maar sich herabgeben vereischen.

Met meer recht mag men sich abgeben verklaren als

eene overdrachtelijke toepassing der beteekenis, die

abgeben als wederk. ww. reeds in den oudsten tijd

vertoont. Afgiban sik komt bij ulfila {Philem. 15)

voor ter vertaling van jfWQi^o/xat , dus als zich weg-
begeven , zich verioijderen , waarbij dus af in den

zin van verwijdering gold (30, a) en zich geven in

dien van het latere zich begeven, in welke opvatting

het in 't Mnl. gewoon was, en in ons zich opgeven

(zich opheffen) nog heden bekend is. Dat die beteekenis

van zich afgeven in de volkstaal lang in gebruik bleef

en overdrachtelijk werd toegepast, blijkt uit het Oost-

friesch , waar men nog heden zegt sükk van v:att ojgaven

,

d. i. zich van iets afmaken, zich er aan onttrekken

(eigenlijk zich er van verwijderen), als b. v. „ikkgav*
mi off van de saak'," ik maak mij van de zaak af

(sturenburg 166). Door eene andere overdracht ont-

sproot uit dezelfde grondbeteekenis de hier behandelde

spreekwijze. Sich mit einem abgeben was eigenlijk zich

met iemand op weg begeven, en, bij uitbreiding , zich

met hem in de eene of andere handeling begeven , het

met hem aanleggen, zich op eenigerlei wijze met hem
inlaten of bemoeien. Verg. de uitdrukking zich mei

iemand ophouden, die op eene soortgelijke overdracht

berust: of men zich met iemand ergens ophoudt, of

zich met hem op weg begeeft, in beide gevallen be-

vindt men zich in zijn gezelschap, heeft met hem te

doen. Toen de zegswijze nu eenmaal van personen in

zwang was gekomen, werd zij weldra ook op zaken

toegepast: nevens sich abgeben mit einem kwam ook

mit etwas in gebruik. Lang bleef het een zoowel als

het ander in de gesprokene volkstaal schuilen. Eerst

in 't begin der vorige eeuw drong het in de schrijf-

taal door, waarin het eerlang, ondanks den tegenstand

van gottsched, voorgoed werd opgenomen. Ver-

volgens vond het ook in onze taal ingang, waar de

tegenstand van hoeufft en anderen even weinig

baatte om eene uitdrukking te weren, die, goed ge-

vormd en eigenaardig van opvatting, eene wezenlijke

aanwinst mag heeten.

— Aanni. 2. Uit dezelfde grondbeteekenis van

zich op weg begeven afgeleid, doch met het spraak-

gebruik in strijd , en daarom niet aan te bevelen , is

de zegswijze zich in iets afgeven, voor: zich in iets

begeven, het ondernemen of beginnen (te doen), die

men gebezigd vindt bij scheltema, Mengelw. 1V%
189: „Het zij mij vergund, mij in eene breedere

voorafspraak af te geven, dan ik anders wenschen

zoude."

Af I. Afgever, afgeving (alleen in de bet. bedr. I
,

1 , b ene) en afgifte of afgifi (zie ald.). — Een

znw. afgave, afgaaf, hd. abgabe, door weiland uit

adelung , en van hem weder in de meeste nieuwere

woordenboeken onbedacht overgenomen, is in onze

taal niet in gebruik.

APGEVLEESD, -vleesde, bnw., om de ab-

solute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Voorheen
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afgevleescht (-vleeschte) geschreven, iu strijd met dr

uitspraak: zie bij Vleescu. liet als bnw. genomen
verl. deelw. van een ongebruikelijk »»'. Afil
van l'leesch (mv. vlette*) en Af in den zin van ont-

doening (30, e, ;1). Van bel vleesch ouUlaan of be-

roofd. Thans verouderd en door Ontvleesd ven
(zie ald.). Verg. Afglspieuh.

Mier wat vertroost doch dut s(jn afgevleeschte beenen >

f. v. noite, Slicht. Gtd. 318.

AFGEWEERLICHTS [mei den klemtoon

op veer), bijw. van graad. Plat versterkingswoord en

uitroep van verwondering, in de ruwe spreektaal.

Naar analogie van a/gebliksemd enz. gevormd, duar

het weerlicht in dergelijke uitdrukkingen cene gelijke

rol als dè bliksem vervult. Zie de verklaring bij Ai-

gebuksemu. Doch afgeweerlichts onderscheidt zich

hierdoor van de overige soortgelijke woorden, dal

bijwoordelijke s heeft aangenomen, naar het voorbeeld

van 't versterkende bijw. iceerlichts; verg. bliksems,

donders, hagels euz. Ëvenzoo wordt ook afgedriedui-

vekalers gezegd (nevens -katerd), door den invloed

van duivekaters: zie bij An.i in [velu. || Ik heb mij

afgeweerlichts verveeld. Wel afgeweerlicht-

'

AFGEWEND, bnw., om de absolute betce-

kenis zonder trapp. v. vergel. liet verl. deelw. van

Afwenden, als bnw. genomen, en opgevat als uit-

drukking eener kenmerkende hoedanigheid. Kunstterm

in de wapenkunde. Van twee dieren, dierenkoppen,

vleugels, wassenaars of halvcmunen , of andere voor-

werpen , waaraan men eenc rechter- en linkerzijde

onderscheidt , en die van ter zijde ( in profiel ) worden

voorgesteld. Zóó geplaatst, dat zij elkander den rug

of de ronding — of in 't algemeen de achterzijde —
toekceren (fr. adossé); in tegenstelling van Toegewend
(fr. affronlé): zie ald. en verg. bij Aanziend, 2).

|| In zilver twee afgewende zalmen in natuurlijke kleur.

Twee afgewende adelaarsvlengcls van sabel. Twe; afge-

wende zilveren sleutels (met de baarden naar de schild-

randen gekeerd).

AFGEWONDEN , bnw. ; de trapp. v. vergel.,

•gewondener, -gewondenst , weinig in gebruik. Min of

meer schertsende uitdrukking in de gemeenzame spreek-

taal, rechtstreeks gevormd in tegenstelling van Opge-

wonden (zie ald.), en dus wel naar den vorm het

verl. deelw. van Afwinden, als bnw. genomen, maar
in eene beteekenis , die niet in het ww. zelf gegrond

is. Van personen gezegd, die zich, na een voorbijge-

ganen staat van opgewondenheid, afgemat en lusteloos,

of gedrukt, neerslachtig gevoelen. || Hij had tot laat

in den nacht feestgevierd ; ik vond hem 's morgens
vermoeid en afgewonden. Wat scheelt u toch? ik lub

u nooit zoo afgewonden gezien.

Afl. Afgewondenheid.

AFGEWONDENHEID , znw. vr.,' zonder

mv., als benaming van een voortdurenden toestand.

Van Afgewonden met het achterv. -heid. De toestand

van afgewonden te zijn; het gevoel van afmatting en

lusteloosheid , of van gedruktheid , neerslachtigheid

,

na een voorafgegancn staat van opgewondenheid. Ge-

meenzame uitdrukking. || Bij de meesten verving

slaperigheid en wijd gegecuw de uitgelatene vreugde

van den nacht, en toen men ten half vier in de vol-

slagenste afgewondenheid de Witte Poort bereikte, enz.,

kneppelh. 2, 176.

AFGEZAAGD (met den klemtoon op af),
bnw.; -gezaagder, -gezaagdsl. Het verl. deelw. van

Afzagen , als bnw. genomen , en opgevat als uitdruk-

king eener kenmerkende hoedanigheid ; doch in cene

beteekeais, die bij bet ww. zelf weinig in gebruik is.

Zagen wordt, in overdrachtelijke toepassing, gezegd

van het eentonig strijken of krassen op de viool,

vanwaar de figuurlijke zegswijze altijd op dezelfde

snaar :ag,n , ;ill ijil over het/elfde onderwerp praten,

en het Vlaamsche zagen, eentonig en vervelend over

iets doorpraten, waarvoor men iu Noord-Nederland
zeuren zegt. Verg. uuk de uitdrukking een lied op-

zagen, het eentonig op de viool spelen, bij uitbrei-

ding (van zang of voordracht), het vervelend opdreunen.

Zie bij Zagen en Opzagen. Af brengt de beteekenis

mede van /in einde toe (30, k). Afgezaagd is dus

eigenlijk met minachting van een muziekstuk gezegd,

dat men tot het uiterste, d. i. tot vervelens toe, op

de viool heeft hooren krassen, en waarvan men meer

dan genoeg heeft. Het wordt echter alleen figuurlijk

gebruikt, in toepassing op hetgeen het onderwerp van

spreken of schrijven is, in du- in den zin van:

Zoo dikwijls gezongen , behandeld ofte pas gebracht, dat

er bet nieuwtje al lang af is, dat men er genoeg van

heeft ; tut vervelens toe gebruikt en daardoor overbekend.

Verg. lat. decantatus. || Een oud afgezaagd deuntje. Een
afgezaagd onderwerp. De afgezaagdste aardigheden. —
Zegt dus nooit. . ., dat gij hierover niet spreken wilt,

of dat gij daarover niet meer hooren wilt, omdat het

menigmaal ter -prake gekomen, en i/uu thnkt gij u

gemeenzaam uit) omdat het afgezaagd is, geel, Oud.

en Phant. 131. Zulk eene uitdrukking zegt soms niets,

soms t« vee'., en is in alle gevallen afgezaagd, beits,

C. O. 314. De afgezaagde voordcclen van een trek-

schuit op te sommen! 90.

Daar maalt me een bruilofisvaers In 't hoofd , dat af moet
[binnen een dag of tien...

't Is zulk een afgezaagde stof, dat liet naar myn zin niet

[zal gelukken.

LAKOBKDIJK 4, 294.

AFGEZAAGD (met den klemtoon op zaagd),

bijw. van graad. Versterkingswoord en uitroep van

verwondering, in de platte spreektaal. Van Zagen,

dat inede eene geraasmakendc werking te kennen geeft,

op dezelfde wijze gevormd als afgedraaid , afgestompt

enz. van draaien, stampen enz. Zie de verklaring bij

Afgebliksemd. Thans weinig meer in gebruik. || Wel
afgezaagd ! — Hij werd . . . zoo afgezaagd driftig , dat

hij zijne deur uitvloog en. . . met zijn' stok er onder

sloeg, fokkk, Ven. W. 11, :3">.

AFGEZANT, znw. iu.; vr. -gezante (alleen

in de bet. 1 ); beide in 't mv. -gezanten. Eigenlijk

het verouderde verl. deelw. van Afzenden, als znw.

genomen; naar analogie van gezant, deelw. van zen-

den, dat oorspronkelijk een zwak ww. was (mnl. sendde,

gesent, of sandde, gesant). Hd. (ein) abgesandter.

Over den vorm des woords, wat de a (voor e) en de

t (voor d) betreft, zie bij Gezant.

1) In 't algemeen. Iemand, die door een persoon

of door eene vereeniging is afgezonden of afgevaardigd,

om een bepaalden last te volbrengen. |] Onse broeders,

sy zijn afgesanten (uuóotoloi.) der gemcynten, 2 Cor.

8, 23.

{Een goed predikant i») een afgesant van boven.

huïqzns 1, 123.

— In deze algemeene beteekenis is het woord thans

in proza niet meer in gebruik, sedert het beperkt is

tot de engere opvatting, onder 2) vermeld. Het wordt

echter bij dichters nog wel in den ruimeren zin ge-

nomen , waarvoor men in proza liever bode zegt.

De Dood , Gods donkere afgezant.

v. bbers , Lezensb. 80.

Slechts met lijfsgevaar

Was de afgezant der jonkvrouw... hun ontkomen.

tb» kate 4, ISO ((. k. de bode, door Herminia
naar Tankred gezonden).

— Wordt afgezant, in deze ruimere opvatting,

thans eene enkele maal in proza gebezigd, dan ge-

schiedt dit schertsende; t. w. als men met opzet eene
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deftiger uitdrukking kiest dan eigenlijk in het verhaal

past. Zoo b. v. bij kneppelh. 2, 336, waar twee

studenten , afgezonden om een medestudent op te zoe-

ken , „ de twee afgezanten' worden genoemd.
— Het vr. afgezante vindt men gebezigd bij cabel-

jau , Treurbr. v. Ovid. 29, in den brief van Brisëis

aan Achilles, in de vertaling der woorden: „dominum
Iegala rogabo" (OVID. Her. 3, 127):

Ha! Griecken zend mij zelfs; 'k zal zelfs mijn Heer gaan vleyen

Als afgezante, en bij mijn woord veel kusjes doen.

2) In 't bijzonder, de thans gewone opvatting. Een
persoon van aanzienlijken rang , die door een vorst of van

staatswege naar een anderen vorst of staat is afgezon-

den, om een bepaalden last te volbrengen. || Een af-

gezant, die nog den bynaam van den grooten Ambas-
sadeur behoudt, Leev. 2, 315. Een Meccaansch vorst

was als afgezant der Coreïschiten met vredesvoorslagen

naar Medina gezonden, v. p. palm, Red. 1, 107.

De afgezant van den Paus..., wien 't gelukte een

bestand van een jaer te doen sluiten, david, Hist.

4, 549. Lakei bij een onzer aanzienliikste Regenten,

wien hij , bij gelegenheid dat deze als algezant het Fran-

sche hof bezocht, naar Parijs volgde, v. lennep,
Bom. 3, 183. Gij, staatsman, die... den grooten

Keizer Karel als afgezant zulke uitstekende diensten

beweest, conscience 1, 10 a.

Myn heer , daar is een afgezant

Gekoomen, van Prins Ferdinand,
Die onderdanig bidt Zyn Majesteit te spreeken.

LANGEKDIJK 2, 262.

Ik ben een afgezant , dien Romens raad hier zendt.

4, 160.

Als W'illems afgezant verklaar ik 't u , mijn heer!

BILD. 4, 6.

— Syn. Zie Gezant.
Af I. Afgezantscha]) (weinig meer in gebruik ; het

gewone woord is gezantschap).

AFGEZIEN, gevolgd door van, elliptische uit-

drukking met de waarde van een voorz., bij zuw. ge-

bruikt. Hd. abgesehen. Het verl. deehv. van Afzien,
absoluut gebezigd voor afgezien zijnde of wordende,
d. i. indien men afziet; het ww. genomen in de an-

ders ongewone heteekenis van den blik afwenden
(van iets), er niet meer op letten. De uitdrukking

afgezien van (iels) wordt gebezigd als onontwikkelde

hypothetische bijzin , en stelt het geval , dat men op
iets niet meer let, het voor 't oogenblik niet langer

in aaumerkiug neemt, t. w. om liever zijne 'aandacht

te vestigen op iets anders , dat in den hoofdzin of in

een anderen bijzin vermeld wordt. || Afgezien nog van
de kosten (zonder die nog in aanmerking te nemen),
durf ik uw plan niet aanraden, omdat er groote be-

zwaren van technischen aard aan verbonden zijn. Af-

gezien van dit hoofdbezwaar, heb ik tegen het voorstel

nog andere bedenkingen.

AFGEZONDERD , bnw. ; de trapp. v. vergel.,

•gezonderder, -gezonderdst , in de bet. 2) denkbaar,
maar niet in gebruik. Het verl. deehv. zoowel van
het bedr. ww. Afzonderen als van het wederk. zich

afzonderen , als bnw. genomen , en opgevat als uit-

drukking van een bijzonderen en voortdurenden toestand.

Hd. abgesondert.

1) Als deehv. van Afzonderen, als bedr. ww.
a ) Van andere soortgelijke zaken of personen ge-

scheiden of verwijderd , en op eenigen afstand van deze

afzonderlijk gelegen of geplaatst. || Een afgezonderd
stuk land. — Dat hy melaetsch wert..., ende hy
woonde in een afgesondert huys, 2 Kon. 15, 5. De
regte vleugel des Romeinschen legers. . . (bevond zich)

als afgezonderd en van allen onderstand beroofd , david,
Hitt. 1 , 97. Dat men zulk een afgezonderd legioen

zonder moeite zou verdelgen, eer de andere konden

ter hulp komen , 1 , 92. De Beijeren . . . behaelden al

soms eenig voordeel op een of anderen afgezonderden

hoop , 3 , 526.

Eén lag echter , afgezonderd
,

In een breeder cel geboeid.

LEDEGANCK 186.

b) Van andere zaken of personen gescheiden en

onderscheiden , op zich zelf staande en door een eigen-

aardig karakter gekenmerkt.

n) In "t algemeen. Thans weinig meer in gebruik;

men zegt nu liever afzonderlijk. \\ Dus heb ik begon-

nen , het stuk der Geslachten ... tot eene afgezonderde

Verhandeling voor de pers te bewerken , bilp. 15,95.
/i) In 't bijzonder, in de bijbelsche uitdrukking:

— Een afgezonderd volk, een bijzonder en eigen-

aardig volk , door Gods gunst van andere volken ken-

nelijk onderscheiden en boven hen bevoorrecht. Zie bij

Afzonderen, en verg. Exod. 33, 16; Levit. 20,

24 en 26; 1 Kon. 8, 53; Pi. 4, 4. || Dat de Chris-

tenen zig toen, als een afgezonderd (heilig) volk,

van de niet-Christenen. . . onderscheidden, v. hemert,
Lekt. 6, 82.

Maar ook buiten de (enge palen

van één , afgezonderd Volk
,

Blaast de vrije Geest des Heeren.

TEN KATB, Schepp. 211.

2) Als deelw. van het wederk. zich afzonderen.

a) Eigenlijk, van personen. Uitsluitend praedica-

tief. Zich van andere personen verwijderd houdende,

het gezelschap van anderen ontwijkende, teruggetrok-

ken, eenzaam. Worden de personen, van wie men
zich verwijderd houdt , uitdrukkelijk genoemd , dan

worden zij door het voorz. van aangewezen.
J|
Treurig

over dit verlies , leefde zij . . . stil en afgezonderd van de

waereld, v. hemert, Lekt. 1, 54. De Varriahs,

een geslacht, 't welk... door alle overigen verfoeid

wrordt, en zelfs afgezonderd woonen moet, 9, 91. De

gewoone heinnanneu, die, buiten oorlogstyd , afge-

zonderd op het laud leefden, david, Hist. 2, 137.

De Keizer was zoodanig niet afgezonderd , of hy hoorde

wat er van buiten omging, 3, 360. Weinig behoeften

hebbende, leefde hij voor zich vrij zninig en afgezon-

derd, K. Zev. 1, 16. Een tweeden Luitenant, die in

een hoek stond , van de overige leden van 't gezelschap

afgezonderd, 4, 172.

Gedenk, Natuur heeft u die schatten niet gegeven,...

Om 't leven dat gy leid

Dus afgezonden tp besteên in eenzaamheid.
V. BROEKHUIZEN' I

Wyl ik, stil en afgezonderd,

Zit aan myne bezigheên.
Leev. 7, 801.

b ) Bij uitbreiding , door verwisseling vau subject

,

in overdrachtelijke toepassing op het leven (de levens-

wijze) van personen, die afr/ezonderd wonen (in de

bet. 2, a). Uitsluitend attributief. Weinig of geen

deel hebbende aan de samenleving, eenzaam, stil. Met

het bijdenkbeeld, hetzij van ougezelligheid , hetzij van

rust en kalmte, naar gelang men de eenzaamheid als

iets onaangenaams of als iets aangenaams beschouwt.

|| De bergluyden tusschen Spanjen en Vrankryk,. . .

door haar. . . afgesonderde wyse van leven, v. heems-

kerk, Are. 66. Zulk een strenge en afgezonderde

levenswyze, V. effen, Speel. 8, 71. Zo ik niet eenen

gevestigden smaak had voor het stille afgezonderd le-

ven, dat myne. . . zucht tot overpeinzen zo begunstigt,

Leev. 1 , 162. Dichters en minnaars zyn de waare

vrienden der eenzaamheid en van het afgezonderd bui-

tenleeven , 2,^262. In haar stille en afgezonderde le-

venswijze had zij weinig gelegenheid gehad om men-

schenkennis te verzamelen, v. lennep, Bom. 3, 358.
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Afl. Afgezonderdheid (in de bet. 2). || De be-

kroropeu denkwij/e des Heidendoms, of de afgezon-

derdheid van een hoopjen volks , dat in 't midden

van woeste naburen zich als 't eenige vatbaar voor. .

.

grootheid beschouwde, bild., Treursp. 2, 144.

AFGEZWIJND, bnw.j de trapp. v. vergel.,

-gezwijnder, -gezwijndst , denkbaar, ofschoon weinig

in gebruik. Het verl. dealw. van het wederk. ww. zich

afzwijnen (zich door een liederlijk leven uitputtcu),

als bnw. genomen, en opgevat als uitdrukking van

een voortdurende» toestand. Verg. Afzwijnen. Door
een liederlijk leven uitgeput, door ontucht en bras-

serij ontzenuwd. Platte uitdrukking. || Een afgezwijnde

wellusteling.

AFGIEREN, onz. zw. ww., met rijn: gierde

af, is afgegierd. Eigenlijk hetzelfde woord als Afgee-
ren, doch thans in het gebruik daarvan onderschei-

den: zie Afgeeren en Gieren. Uit Gieren, zich

zijdelings bewegen, en Af 'm den zin van verwijdering

(30, a). Van schepen , die voor anker liggen. Zich in

eene schuinsche richting van de ligplaats verwijderen

,

met een draai of zwenking afwijken. || Door den ster-

ken stroom was het schip een heel eind afgegierd.

— Bij uitbreiding ook van personen , in de gemeen-

zame spreektaal. Zich (van eene bepaalde plaats) tij-

delijk en als ter sluik verwijderen , als 't ware met

een behendigen zijdelingschen draai zich wegmaken.

|| Nu gier ik van de kiuderkaruer af, om aan u het

volgende te schrvven, Leev. 2, 58.

AFGIETËN, bcdr. st. ww. der 6d « kl., met
hebben : goot af, goten af, heeft afgegoten. Uit Gieten

en Af, beide in verschillende opvattingen. Hd. ab-

qieszen.

1 ) Gieten in den eigenlijken zin van een vocht uit

eenig vaatwerk laten stroomen.

1 ) Af in den zin van wegneming ( 30, e).

o) Eigenlijk (30, e, «). Van vochten, waarin zich

vaste lichamen bevinden , of die andere vloeistoffen

overdekken. Ze door gieten verwijderen , wegnemen

;

ze over den rand vau het vaatwerk laten wegloopen

,

en daardoor datgene, dat er zich in of onder bevindt,

van het vocht bevrijden. || Met water van de rijst,

van de aardappelen afgieten. De bovendrijvende olie

van het water afgieten. Giet het nat van de boonen

af. Als alles bezonken en in rust gekomen is, giet

men de bovenste laag voorzichtig af.

b) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt , in dat van

ontdoening overgaat (30, e, ft). Van vaste lichamen,

die zich in , en van vloeistoffen , die zich onder een

vocht bevinden. Ze van dat vocht ontdoen , door het

er af te gieten (in de bet. a); het vocht over den

rand van het vaatwerk laten wegloopen, zoodat het

in- of onderliggende er van bevrijd wordt. || Aard-

appelen , boonen enz. afgieten , ze ontdoen van het

water waarin zij gekookt zijn. Ge moet de rijst af-

gieten en even laten opdrogen.

2) Af in den zin vau naar beneden (31, a). Van
vochten , of van zaken die figuurlijk met een vocht

worden vergeleken. Ze van eene hoogte naar beneden

gieten, doen nederstroomen. || Boven op het grotwerk

was een riviergod aangebracht, die uit eene urn een

waterstraal afgoot. — Of ick u dan niet opdoen en

sal de vensteren des hemels , ende u zegen afgieten

It. te. vruchtbaarmakenden regent, Mal. 3, 10.

Aan wlen zich God op nieuw betuigt...

Ia zegeningen, afgegoten

Uit 's hemel* venstren , wijd ontsloten.

D/i COSTA 2, 315.

II) Gieten in den zin van door gieten vervaardi-

gen, en Af in den zin van nabootsing (30, p). Van
lichamelijke dingen, die men afbeelden wil. Ze af-

beelden door gieten; ze nabootsen door eene stof, in

vloeibaren staat gebracht, in een vorm te gieten,

«aai in zij sti.lt en de gedaante van het af te beelden

voorwerp aanneemt. || Munten, penningen enz. in

zwavel afgieten. Houtsneden in metaal afgieten. Beelden

in gips afgieten. Die buste is niet zuiver afgegoten.

—

Een gooden irrijheidsbecidje. . .; dat laat ik dan in

lood afgieten en vergulden, fokke , Verz. IK 12 , 105.

Afl. Afgiefer (-ster), afgieting, afgietsel.

AFGIETSEL, znw. onz., rav. -gie/sels , zelden

gietselen ; verkl. -gietsellje, mv. -tja (alleen in de

bet. 2). Van Afgieten met het achterv. -sel, beide in

verschillende opvattingen.

1 ) Afgieten in den zin van door gieten wegnemen

(
1

, 1 , a), en -sel in dien van voorwerp der werking.
Het vocht, dat van iets anders is afgegoten , dat eeni-

gen tijd met plantaardige of dierlijke stoffen in aan-
raking geweest is. || Ge moet het afgietsel niet weg-
werpen; het kan nog eens dienen. — De monaden
(soort van microscopische diertjes) zijn buitengewoon
klein, kleurloos, cu worden, vooral in afgietsels, in

ontelbare menigte aangetroffen, schlegel, Handl,
2, 486.

2) Afgieten in den zin van door gieten nabootsen
(II), en -sel in dien van gewrocht. Afbeeldsel van
ieU, door gieten verkregen. || Afgietsels in gips, zwa-
vel enz. Een fraai, nauwkeurig, scherp, wclgelukt,

lomp
,

grof, mislukt afgietsel van iets. Afgietsels van
munten, penningen, gesneden steenen , cameeën, beel-

den enz. — Wonderwerken van het kunstgenie, wel-

ker ufgictselen dit schoone Museum bevat, ockerse,
Nag. Red. 72. Al deze mengsels zijn geschikt voor af-

gietsels van hout- en messing-gravures ter dienste van
de boekdrukkerijen , kutper, Techno!. 1, 42. Tot
grondstof ter vorming van afgietsels . . . zijn vooral

geschikt... SDel-smcltcnde metaalmengsels, 1, 137.

Samenst. (in de bet. 1). Afgietseldiertje , meest

in 't meerv. -diertjes, in de dierkunde, ter vertaling

van lat. infuioria, de benaming der microscopische,

diertjes, die zich in afgietsels ontwikkelen, t. w. in

water, dat eenigen tijd met plantaardige of dierlijke

stoffen in aanraking geweest is.

AFGIFTE, ook afgift, znw. vr. ; het mv.
niet in gebruik. Met het achterv. -te (-1) afgeleid van

Afgeven, doch alleen in de bet. bedr. I, l,a,benc).
in de overige beteekenissen zegt men het afgeven. De
daad van afgeven , het afgeven , overgeven of terhand-

stellen van iets aan een ander; hetzij van eigen of

toevertrouwd goed, hetzij van eene schriftelijke ver-

klaring. Meest gewoon (naar de bet. 1 , 1 , b), waar

sprake is van toevertrouwd goed, dat men tijdelijk on-

der zich heeft gehad, en nu aan den rechthebbende

ter hand stelt. || De afgifte van een getuigschrift, van

een paspoort, vau een postwissel, enz. — De legata-

ris zal de afgifte van de gelegateerde zaak aan de erf-

genamen of legatarissen, die daarmede heiast zijn, moe-

ten vragen, B. IV. a. 1006. Oppositie tegen de afgifte

van de opbrengst van de in beslag genomene goederen

wordt niet toegelaten, W. v. B. 11. a. 753. De eisch

tot afgifte, B. II'. a. 1006. Het vonnis tot afgifte,

// r. B. R. a. 754.

AFGLIJDEN , onz. st. ww. der h 1" kl., met
zijn : gleed af, gleden af, is afgegleden. Uit Glijden

en Af in den zin vau naar beneden (31, o). Hd.
abgleiten.

1) Eigenlijk. Van mensclien, dieren en stoffelijke

voorwerpen. Nederwaarts glijden, voortschnivende naar

beneden komen, t. w. langs een hellend vlak, dat door

eene bepaling met hel voorz. langs ufvan , of alleen door

een 4den nv. wordt aangewezen, waarbij echter het ww.
onzijdig blijft: verg. de Aanm. bij Afdalen, 1 , a).

|| Zich langs een dak, langs eene ladder enz., laten
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afglijden. De jongens vermaakten zich met van de brug

af té glijden (op eene glijbaan). — (Apen , die) langs

de nederhangende takken afglydende, dagelyks in de

riviere komen drinken, v. heemskerk, Are. 83.

Het paket. . . was..., van de helling afglijdende, in

de ruimte tusschen het hok en den muur blijven liggen

,

iT. Zev. 3, 294. Aangezien niets gemakkelijker is,

dan zich... achter van de kar te laten afglijden,

reets, C'. O. 339.

Men ziet reets hoe de flauwe Maen
Komt van het aspunt afgegleden.

ANTONIUES 2, 7(1.

Zy zeeg, gelijk de sneeuw die afglijdt van de heuvelen.

BILD. 2, 3'Jfi.

Oebie het, Nederland! en , zeewaart afgegleden,

Ruimt slibbe en zand den weg, waarlangs uw vloeden gaan.

STARING 3, 68.

Als 't nederhangend lijk, den uioordstaak afgegleden,

Zyu vriendenschaar in de armen zinkt.

ter haar, Geil. 1, 94 (bij de afneming
van 't Kruis),

— Bij uitbreiding ook schertsende gebezigd in de

uitdrukking de trap afglijden, die vlug , maar stilletjes

of ter sluik, afdalen; als 't ware met eene vlugge,

maar gelijkmatige beweging, waardoor men minder
opgemerkt wordt. || Onze Hagenaar... nam die ge-

legenheid waar om de deur uit te slippen, de trap af

te glijden en op straat te komen, K. Zev. 1, 112.

2) Figuurlijk, in dichterlijke toepassing.

a) Van personen. Allengs en ongemerkt afdalen,

naar beneden gaan, t. w. langs eene (figuurlijke) hel-

ling, die door eene bepaling met het voorz. langs of

door den 4den nv. wordt aangewezen (verg. bij 1).

o) In betrekking tot den levenstijd , voorgesteld als

een weg , die eerst opwaarts en vervolgens afwaarts loopt.

Allengs afdalen, het einde naderen. Verg. Afgaan,
onz. E, 2, b).

De baan des levens afgegleên

,

Sta ik de palm u af

Aan 't randtjen van 't geopend graf.

Bmn. 8, 257.

fi) In betrekking tot zedelijk gebied, voorgesteld

als een opgaande weg, waarlangs men of opklimt en

vooruitgaat, d. i. het goede naderbij komt, 6f afdaalt

en achteruitgaat, d. i. van 't goede afwijkt. Allengs

afdalen, achteruitgaan, slechter worden. || Hoe spoe-

dig het jeugdige hart langs den weg ten kwade af-

glijdt , en hoe steil . . . het pad van verbetering valt

,

loosjes, Lijnsl. 4, 68.

Zó*ó* laag zijn ze in hun blindheid afgegleden,
Dat reeds hun ziel elk ander lot benijdt.

TEN KATE 5 , 150.

b) Van het licht — of hetgeen daarmede wordt
vergeleken — dat van het brandpunt in eene schuinsche

of hellende richting afstraalt. Het lichtende punt, van-

waar de afstraling geschiedt , wordt door den 4deD nv.

of door het voorz. te aangewezen.

De glans, Gods aanschijn afgegleden.

SILD. 14, 179.

De Dichtzon helt ten ondergang;
Mat schijnt lit'ur laatste straal ten boezem af te glijden.

TEN KATE 3, 331.

ATI. Afglijding.

AFGLIMMEN, onz. st. ww. der l 8ie kl., met
hebben : glom af, glommen af, heeft afgeglommen. Uit

Glimmen en Af in den zin van afscheiding ( 30, c). Hd.
abglimmen , doch in andere beteekenis (grimm , D. Wtb.

1 , 50). Van kleuren gezegd , doch weinig meer in

gebruik. Glimmend zich van het overige afscheiden;

door een zachten glans goed uitkomen, bij andere

kleuren helder afsteken; welk laatste woord thans de ge-

wone uitdrukking is. Verg. Afblaken, onz.). || Ik zend

hiernevens een strookje rood fluweel...; laat er de

zilveren bellen opnaaijeu ; dat zal op zyn mooijen gee-

len hals wel afglimmen, Leev. 1, 256.

AFGLIPPEN , onz. zw. ww., met zijn: glipte

af, is afgeglipt. Uit Glippen (onz.) en Af in den zin

van verwijdering (30, a), somtijds met het bijdenk-

beeld van naar beneden (31, a). Glippend van iets

afraken of afvallen; aan 't glijden raken en daardoor

van zyn steunpunt afschuiven. || Van een drempel af-

glippen. Bij 't afkomen van de trap is hij van de

onderste trede afgeglipt (uitgegleden).

Maar 't bodemlooze veld, met de oevers zwak verbonden
,

Glipt van zijn grondveste af, en wordt in 't nat verslonden.

BILD. B, 319.

— In dichterlijke taal ook figuurlijk gezegd van

gesproken woorden, om aan te duiden, dat zij vluch-

tig of haastig, en bijna onwillekeurig, over de lippen

glijden en den mond ontsnappen.

't Vluchtig woord , dat van de lippen

Af mocht glippen

,

Wortelt niet in 't open hart.

BILD. 13, 191.

Wen het lachjen van heur lippen

't Lieve blijwoord af liet glippen

,

Dat my 't leven wedergaf.
II, 384.

Afl. Afglipping. — Nevens afglippen voorheen ook

het freq. afglipperen , in dezelfde beteekenis (bij halma
en weiland); thans niet meer in gebruik.

AFGLUREN, bedr. zw. ww., met hebben:

gluurde af, heeft afgegluurd. Uit Gluren en Af in

verschillende opvattingen. Verg. Afkijken en Afzien,

met welke woorden Afgluren in zijne beide beteeke-

nissen overeenstemt, alleen met dit onderscheid, dat

hier het kijken of zien als een gluren of loeren , dus

als ter sluik of met een halfgesloten oog geschiedende

,

wordt voorgesteld.

1) Af in den zin van figuurlijke ontleening (30, i).

Met een persoon in den 3den nv. of aangewezen door

het voorz. van. Iemand (of van iemand) iets afglu-

ren, t. w. eene kunst, een handgreep enz. Ze hem
ter sluik af kijken , heimelijk afzien ; ze aan hem ont-

leenen door hem te bespieden. || Hij wilde mij het

kunstje niet leeren, maar ik heb het hem stilletjes

afgegluurd. Een handgreep van een goochelaar af-

gluren.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Met

het begrip van afstand als object. Dien afstand glu-

rend afkijken, met een halfgesloten oog, maar met

scherpen blik afzien ; t. w. uit nieuwsgierigheid.

|| Weldra deed zich een andere laan aan hem voor;

die hij echter goedvond, voor hij ze intrad, eens af

te gluren, beets, C. O. 110.

AFGOD, znw. m., mv. -goden, bij dichters

ook -goó'n; verkl. -godje, mv. -godjes. Ohd. abgol,

abcot, abcut (graff 4, 149); mhd. abgot, apgot

,

aptgot (BEN. 1 , 557); nhd. abgoll ; ondd. afgod(HEYXE ,

Altnd. Denkm. 97); ags. afgod (bosw. 14); onrd.

afgudh, op te maken uit het bijw. afgudhliga (jons-

son 6); deensch en zw. afgud; ofri. a/"^orf(RiciiTH. 957);

nfri. afgod, afgoad (epkema 6). — Uit God en Af
als ontkenning, en dus gelijkstaande met ongod : verg.

afgunst, d. i. ongunst. Zie Af, 32, *), en verg. A-

(voorvoegsel, bet. 2, en gebr. 3). Het gevoelen van

grimm, dat abgoit, afgod, hetzelfde woord zou zijn

als het goth. bnw. afguds ,
goddeloos (da f (ij e), en

dus zooveel beteekend zou hebben als van den waren

God afwijkende, in welk geval af in den zin van

verwijdering (30, a), zou genomen zijn, is onaanne-

melijk. Grimm schijnt tot die meening gebracht te

zijn door eene plaats bij luther , 3 , 205 , die echter
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meer eene woordspeling dan eene «oordverklaring be-

val (zn 1>. Iftb. 1 , 50). In afgod zou dan het be-

grip van ren handelend persoon moeten liggen . maar
noch in ons woord, noch in ceuigen vorm in de ver-

wante talen, is een iweem te ontdekken van een achter-

voegsel, dat een 1 th. afgudt tut den naam
van een handelend persoon kun gemaakt hebben. Even-
min is ergens een WW. aj"(joden , met de bet. ra

aftrekken, aan te wijzen, waarvan afgod de stam zon
wezen, zuoaU b. v. raad (raadgever) van raden (raad-

geven). De grondbeteekenis van afgod ia kennelijk

valsche god, leugengod, ongod , gelijk bei

door het Gothisch, waarin een znw. afgulh ui

onbekend is, maar ddotlov vertaald wordt duur
galiugagud , leugengod.

1) Een niet goddelijk wezen, dat als eene godheid
aangebeden en vereerd wordt.

ij ) Eigenlijk. Een werkelijk bestaand of denkbeeldig

wezen, hetzij van het manlijk hetzij van het vrou-

welijk geslacht, dat door eene godsdienstsecte, in plaats

van den eenigen waren God, als godbeid aangebeden
m vereerd wordt; valsche godheid, leugeugod, gewone
benaming van afkeuring, om te kennen te geven,
dat men het door anderen aangebeden wezen niet als

Godheid erkent. || AJle de goden der volckereu zijn

afgoden, 1 Chron. lü, 26, fs. 96, 5. Hue gj tut

Godt bekeert zijt van den afgoden, 1 Thess. 1, 'J. lek

sal . . . de nietige afgoden doen ophouden , Ezech. 30,
13. Die sy den afgoden van ( 'anaan hebben opgeof-

fert, n. 106, 38. Afgoden dienen, 2 Chron. 24,
18; Ps. 106, 36. Waar zijn de tretsche temp
afgoden? v. i>. palm, Red. 1, 141. Ik heb den

Pastoor eens hooren preiken...; hij vertelde... van

afgoden van sommige volkeren in den ouden tijd,

conscience 1 , 94 b. Een heilig woud omringde de

plaeta, waer de afgod aengebedcu werd, DAVIS, /list.

3, 106.

Verblindend Bygeloof, voor afgoön neergebogen.
li II. li. 2, 852.

Wat doet gy iniddlcrwijl , verblinde Juliaan?
Erkent ge de onmacht van uwe afgoön? buigt ge u neder.'

13, 119.

Barbaar en wilde, dien zij nadert met die leer,

IK'in,t van zon afgoön weg , en buigt voor God zich neer.

TOLLEKS 6, 160.

Weértchltterende bol! dte de afgod waart
Van de oude wereld.

tem kate 5, 232 (de Zon).

Om do eere van den tempel te behoeden

,

Waar Allabs volk geen afgod dulden mocht.
4, 42.

— Annni. De woorden in Jes. 48, 5 : „ Mijn afgodt

heeft die dingen gedaen," schijnen in strijd te zijn

met de gegeven verklaring van afgod, als uitdrukking

van afkeuring jegens eene godheid waarin men niet

gelooft. Doch men boude in 't oog, dat die woorden

niet door den heiden zclven gezegd worden , maar hem
slechts in den mond gelegd door den profeet, die voor

den dienst van den waren God ijvert.

b) Overdrachtelijk. Een wezen (hetzij een persoon

of eene zaak), dat wel niet in den eigenlijken zin als

eene godheid aangebeden wordt, maar waaraan men
overdrevene , of althans buitengewone eer , liefde of

genegenheid bewijst. De opvatting wijzigt zich, naar

gelang er al of niet het bijdenkbeeld van afkeuring

mede gepaard gaat.

o) Van personen. — 1°. Met het bijdeukbeeld van

afkeuring. Een persoon dien men vergoodt, met wien

men dweept ; wien men , in blinde ingenomenheid

,

overdreven of buitensporigen eerbied bewijst. || 'lot dat

lijn Ik hem (hij zich zetten) een afgod wordt, wien

het hem niet genoeg ia zelve te wierooken, maar

voor welk- altaren hij ook de hulde van anderen durft

vorderen! v. d. palm, Red. 1, 181. De eerzucht (als

persoon voorgesteld),... afgod van zich zelve, offert

alles op aen hare verheffing, havi», Bilt. 1, 283.

TrauwJ' <> n schooi suil leeren ,

Hoe men n ren.

' Mi

Vaar voort, ii ilnlooi *nll*' voleindigt, k> vermelden,
Hm i slet ge uw a fk 1 1 1 1 'ich op tnroon en miiir iel

nil.li. 13, 301.

. -int itoor strafbre hoop ol

Zich bchaamtloos neêrwerpt voor elk' afgod, die verrees.

ki.nkbh 3, 71,

Ja, do afgod is gevallen,
U stad der weelde! stad des bloeds!

ÜA COSTA 2, 383 (Napol*-

(Ik) loofden naam niuns tïods , en bid Hem dankbaar aau
,

Die my de (lade n»f en il'Afgod heeft ontnom* n

BORoeii , Dkhi, Nol. 51,

2°. Zonder het bijdenkbecld van afkeuring. Ben
aaugebeden persoon; iemand men mui met geestdrift

vereert of hartstochtelijk liefheeft. Verg. Aanbidden, '6).

|| 't Volk is vooghdt; Orauje zynafgodt, hoopt,
.V. 11. 842. Onze vrouwen offeren... (gcduurende het

half jaar van haar huwlyk) alle haare vrienden

op aau den nieuwen afgod, vuur wien zy... neder-

vallcn, Leen. 4, 34. Ik was myns vaders afgod, 1,

171. Zo een meisje is van een kind af gevleid, tot

een afgud gemaakt, 7, 68. Het dochtertje wordt, zoo

het er wel uitziet,... de kleine afgod der famielie,

fokke, De trouw, 1, 101. Egmond, die de afgod

van hel krijgsvolk was, v. lennep, Gesch. 4, 45.

(Tromp) was..., evenals zijn vader, de afgod van

't scheepsvolk, 7, 136.

Gy afgod van de vloot, en üeflüuj dei gemeente,
De Kuiter ! ideaal van deugd , beleid en magt.

I1ELMEKS, ll'dl. N. 86.

Slaap, dierbaar kind, gy afgod van mijn harte!

ui LH. 13 , I 50

/i) Van zaken; altijd met het bjjdenkbeeld , dal

de spreker het in meerdere of mindere mate af-

keurt, of althans belachelijk vindt. Iets waarmede
men dweept , waaraan men met blinde ingenomenheid
gehecht is, of dat men hartstochtelijk eert of begeert,

en waarvoor men als 't ware elk offer veil heeft.

|| Huisselyke rost, en „wat zal de waereld zeggen?",

zyn haare afgoden, Leev. 4, 189. (Het spel) is de

afgud der domste lichtmissen, 6, 252. De afgoden

van zijn hart zijn een mooi zwartbont beest met volla

uiers, en een jong paard voor een blinkende boeren-

chais, met vergulde wielen, beets, C. O. 355.

Komt ongeEOcht u rijekdom an

,

Soo maeckter u geen afgodt van.

OAMFHOTZ-BV , I's. 02, 7.

Oehl mogt, wat ooit mijn driften streelde,

Geboorte, rijkdom, eer of weelde,

Nooit afgod wezen voor tinja hart.

/ ... Ga. ei, 4.

— Het verkl. afgodje voegt aan het begrip de

uitdrukking toe van spotternij. || Op deze denkbeelden

verlieven wy, ja die vergoden wy; en nu is het afgod-

jen , dat ons verstand daaruit samenstelt , vaardig , bild.,

Verh. over Zedeleer enz., 164.

— Veelal gaat afgod in dezen zin , met voortge-

zette toespeling op de oorspronkelijke beteekenis, ver-

gezeld van andere overdrachtelijke uitdrukkingen, op

een eigenlijken afgod doelende, als offeren, hulde

doen, aanbidden enz. || Gij zoud zulk een lieve il

zulk een braaf kind zijn, indien gij dus niet alles aau

uwen zotten afgod , bijzonderheid (zonderlingheid), op-

offerdet, Wildsch. 1, 278. In myu hart bedroef ik

my, dat ik ook den broeder van mynen echtgenoot . . .
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voor dien afgod {hoogmoed) zo slaafsch gebogen zie,

Leev. 7, 140. Men beeft voor niy. . . terug, dewyl
ik deeze afgoden (trotschheid , domheid enz.) myner
hulde onwaardig acht, 7, 183.

Mijn vriend, hebt ge ook niet wel een afgod , waar ge aan
[offert

;

Het zij dan 't geel metaal, dat ge in uw schatkist koffert,

't Zij 't ijdle pronkbeeld van geleerdheid zonder baat?

BILD. 1 , 474.

Wie zijt ge, o Afgoón, daar 't Heelal
Voor knielt?

8 , 213 (de drie a/goden : rijkdom , heer-

schappij , zingenot).

En recht uw outers op aan d'afgod in uw borst.

13, 299.

Ik heb alleen mij zelf aanbeden
,

Mijn afgod was mijn eigen hart.

v. beers , Maerl. 6.

— Be afgoden dezer eeuw, de voorwerpen der

hartstochtelijke vereering van den tijdgeest; t. w. waar
die als eene dwaasheid of zonde wordt voorgesteld.

Dichterlijke uitdrukking.

Gij die , der deugd getrouw gebleven
,

Aan de afgoón dezer eeuw geen snoode hulde doet!

HELMEBS , Gcd. 1, 119.

Wat zeg ik thands van d' Afgod dezer dagen

,

De Drukpers , bron vao onopnoembre plagen ?

BILD. 14, 30.

O gruwel eener eeuw, van Christus afgekeerd!
Zijt ge ook dan reeds zoo ven' hare afgoón toegetreden,...
O Neêrland'

DA COSTA 2, 349.

— Zegsw. Van zijn buik een afgod maken , zich aan
het genot van spijs en drank geheel overgeven.

Wijl ik den buik tot afgod had verkoren.

TEN KATE 5, 169.

— Zij maakt van haar huis een afgod, van vrou-
wen gezegd, die, met overdreven zorg, aan de net-
heid en zindelijkheid van het huis alles opofferen.— Spreekw. Men moet van de pop geen afgod
maken, men mag wel met iets ingenomen zijn," er
zijn speelpop van maken, maar wachte zich daarbij
voor dwaze of zondige overdrijving (tuinman , Spreekw.
1, 269).

2) Bij uitbreiding. Beeltenis van een afgod, geno-
men in de bet. 1, a). Een van hout , steen, metaal enz.
vervaardigd beeld, een afgod voorstellende; meestal
met het bijdenkbeeld, dat het eenigermate deelt in

de godsdienstige vereering , die aan het afgebeelde we-
zen toegebracht wordt; afgodsbeeld.

|| De gouden ende
silveren ende koperen ende steenen ende houten afgo-
den, Openb. 9, 20. De afgoden der heydeuen zijn

silver ende gout, een werek van menschenhanden,
Ps. 135, 15. Afgoden..., die altemael smedenwerek
zijn, Hos. 13, 2. Sy lieten hare afgoden aldaer;ende
David ende sijue mannen namense op, 2 Sam. 5,21.
Stomme afgoden, Habak. 2, 18; 1 Cor. 12, 2;
v. d. palm, Leerr. 1 , 284,.

In verwoedheid
r'njpt hy den afgod aan: „Erkent ge zoo mijn goedheid

,

Gy, onbarmhartig beeld" (dus zegt hy), „lig daar neer!''

BILD. 1 , 474.

— In figuurlijke toepassing op de bet. 1, b);
t. w. bij verdere uitwerking der vergelijking, waardoor
een hartstochtelijk vereerd of geliefd voorwerp een afgod
genoemd wordt, die nu ook als een afgodsbeeld wordt
voorgesteld.

|| Ik begrijp, dat het n grieven moet,. . .

den afgod
, waarvoor je laagt neergeknield , in 't stof

te zien verbrijzelen, K. Zev. 4, 274.
Afl. Afgodeeren, afgoderij, afgodes , afgodin

,

afgodisch, afgodist (zie bij die woorden). — Voorheen:
Afgodelijk, bijw., op afgodische wijze (de groot,
Bewijs 127, huygens 1, 5 en 49); afgodeling , af-

godendienaar (antonides 3, 32); afgodij , afgoderij

(spieghel, Berisp. 6, 305; mnl. afgodie , zie Mnl.
Wdb. 1, 138).

sa mi' n -t. Afgodslang; Afgodendienaar, -dienst,

-offer (1 Cor. 10, 19 en 28; Openb. 2, 14 en 20),
-tempel; Afgodsbeeld , -dienaar, -dienst, -kruid, -pop,

-tempel (zie bij die woorden). — Dichterlijk: Afgod-
aanbidder (antonides 3, 55), voorheen ook afgo-
denbidder (marnix , Byenc. 4,1, hl. 1 75 a) ; Afgods-
zetel (bild. 10, 460).

AFGODEEREN, voorheen ook afgoddee-
ren, onz. en bedr. zw. ww., met hebben: afgodeerde

,

heeft geafgodeerd. Van Afgod mti het bastaardachterv.

-eeren, dienende om den ongunstigen zin van hel

woord des te sterker te doen uitkomen (verg. Afgo-
disch en Afgodist).

I) Onz. Afgoderij bedrijven; hetzij een vabschen

god vereeren of dienen , hetzij een persoon of eene

zaak al te hartstochtelijk vereeren of liefhebben, er

afgodische eer aan bewijzen. Verg. Afgod en Af-
goderij.

Verblinde mensch
,
ghy mist;

Laet af van 't afgodderen.

bredebo , Liedt-boeck 3, 40.

Ick heb u werek te 6eer bemint.

Och ick verkeerde

!

Ick af-goddeerde

,

Met lust aen 't tijdlijck goet verblint.

3, 39

Doch afgodeert het niet (i's het geen afgoderij), wanneer gy
[wassche keerschen

Doet branden ?

oudaan , Toneelp. 27.

— Met iemand (of iets) afgodeeren, er al te harts-

tochtelijk mede ingenomen zijn, er mede dwepen.

|| Het is ook de koningszonde van het herder- en

leeraarlievend volkje, met hunne predikanten te afgo-

deeren, Leev. 8, 158.

II) Bedr. Hetzelfde wat anders afgodeeren met

(iemand of iets) heet (zie bij I). Een persoon of eene

zaak afgodisch vereeren, in dwepende ingenomenheid er

overdrevene eer aan bewijzen. || De Menigte. . . zet de

Opera op de triumfkar, en ze lauriert een Liszt om
een pianogalm, en afgodeert een Strauss om een wals!

ten kate 3, 431. De artsenijmengers, die den ouden

doctor afgodeerden, beets, C. O. 264.

Afl. Afgodeerder (-ster), bij kil. af-goderer, dat

hij met afgoden-dienaer gelijkstelt.

'AFGODENDIENAAR, voorheen ook -die-

ner (plant.), znw. m., mv. gemeensl. -dienaars en

-dienaren. Uit Afgoden , mv. van Afgod, en Dienaar.

Iemand die afgoden dient, een vereerder van valsche

godheden. Van Afgodsdienaar (zie ald.) in zooverre

verschillende , dat dit laatste de vereering van slechts

éénen afgod onderstelt ; doch het onderscheid wordt

niet altijd in acht genomen, en afgodendienaar, dat

het meest gewone woord is, ook toegepast op den

vereerder van een enkelen afgod. || En wort geen

afgodeu-dienaers, 1 Cor. 10, 7- Toovenaers ende af-

godeudienaers , Openb. 21, 8. Heilige manDen,...
die... heiden en wildernissen afliepen, om de laetste

afgodendienaers op te sporen en in het pad der zalig-

heid te brengen, david, Sist. 2, 496. De hanen, die

afgodendienaars der zon, conscience 1 , 50 £.

Afl. Afgodendienares.

Sameiist. Dichterlijk : Afgodendienaarsgild („ 't ver-

dwaasde —", BILD. 14, 54).

AFGODENDIENST, znw. m. ; het mv.

-diëtisten niet in gebruik. Uit Afgoden, mv. van

Afgod, en Dienst. Dienst van afgoden, vereering van

meer dan ée'ne valsche godheid ; en dus verschillend

van Afgodsdienst (zie ald.), dat de vereering van
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slechts éénen afgod onderstelt, ofschoon het onder-
j

scheid niet altijd in acht genomen wordt. || Vliedt !

van den afgoden-dienst, 1 Cor. 10, 14. De gierig-
i

heyt, welcke is afgodendienst, Coloss. 3, 5. Zoonel

de vorsten als het volk hielden zich. . . aan hunnen
afgodendienst, v. lennep, Ge<ch. 1, 39. Hunne
(der Friezen) gehechtheid aen den afgodendienst , david,
Bist. 2, 44S. Ondanks al de poogingen van het hei-

dendom had zy (de Kerk)... nagenoeg de helft van

de onderdanen des keizerryks aen den afgodendienst

onttrokkeu en tot de waerheid overeehaeld, 2, 491.

Hoe schier al 't menschdom van de waarheit was gedwaalt,
En tot afgedendienst , al meer dan een paar eeuwen....
Te dwaas vervallen was.

HOOGVLIET, Alir. (11.

En wierookvaten, en gereetschap, en al wat
De plechtigheit van dien afgodendienst bevat.

42.

AFGODENTEMPEL, znw. m., mv. -tem-

pels en -tempelen. Uit Afgoden, mv. van Afgod, en

Tempel (verg. der afgoden tempel in 1 Cor. 8, 10).

Tempel, aan den dienst van twee of meer afgoden

gewijd; en das verschillend van Afgodstempel (zie a\d.).

|| De Dioscuria (tempels van Castor en Pollux), het

Pantheon en andere afgodenteiupels. De kerk van

Santa Maria Rotonda te Rome was oorspronkelijk

een afgodentempel, aan al de goden gewijd.

AFGODERIJ, voorheen afgoderije, znw. vr.,

mv. -goderijen (in de het. 1, a). Hd. abgötterei,

deensch en zw. afguderi. Door middel van het achterv.

-r-ij (in verschillende opvattingen) gevormd van een

ww. afgoden, een aöeidsel van Afgod, dat wel niet

voorkomt , maar waarvan Afgodeeren (zie ald. ) de

geromaniseerde vorm is, en welks voormalig hestaan

blijkt uit hd. abgótter, afgodendienaar.

1 ) Het achterv. -r-ij in den zin van handeling,

a) Eigenlijk; mv. afgoderijen. Handeling ter '.ere

van een afgod (in de het. 1, a); daad of verrichting,

strekkende ter godsdienstige vereering eener valsche

godheid. || Afgoderij doen, bedrijven, plegen. Men-
schenoffers en andere afgrijselijke afgoderijen. — Weder-
streven is afgoderije ende beeldendienst , 1 Sam. 15,

23. Dat wy. . . der Heydenen wille volbracht hebben

,

ende gewandelt hebben in... brasserijen , drinckerijen

ende grouwelicke afgoderijen, 1 Pelr. 4, 3. Dat 'er

met dit spel, by de Heidenen, afgodery is gemengt

geweest, v. effen, Speet. 8, 119. Dat in Abrams
geslacht ook eene soort van afgoderij bedreven werd

,

kan ons uit Labans Teraphim. . . blijken, r. D. palm,
Leerr. 7, 60. Om... de vereering der beelden...

als eene soort van afgodery te doen verbieden, david,
Bist. 3, 16.

J) Overdrachtelijk; zonder mv. Handelwijze, die

getuigt van blinde ingenomenheid met iemand of iets

;

dwepende vereering van een persoon of eene zaak.

Altijd met het bijdenkbeeld van af kturing. Verg. Afjod,
1, o). De persoon of zaak wordt aangewezen door

het voorz. met. || Afgoderij plegen of drijven (voor-

heen bedrijven) met iemand of iets. — Ik zag niet

,

dat de fatsoenlykste leken . . . schrikkelyk veel afgodery

met hunne leeraars bedreeven, Blank, 'i , 177. De
eigenliefde, die zich tot lage baatzucht, tot bespotte-

lijke verwaandheid, tot afgoderij met zich zelven. . .

vernederd heeft, v. d. palm, Red. 1, 136.

2) Het achterv. -r-ij ter aanduiding van een alles-

omvattend collectief begrip , en als zoodanig zonder

mv. De geheele toestand van hen , die valsche godhe-

den vereeren; hun geloof, gezindheid enz.; ofwel,
de vereering van afgoden in 't algemeen , in tegenstel-

ling niet den dienst van den waren God.
|
De afgo-

derij verlaten , afzweren , tegengaan , uitroeien. — Toen
de Joodsche natie de afgoderij ten diepste verfoeide,

v. d. palm, Sal. 3, 325. De afgoderij, dat monster
der buitensporige verbeelding, Leerr. 7, 71. De nit-

roeijiug der afgoderij, en de vestiging van den dienst

des eenigen Gods, Red. 1,92. Den voortgang der afgo-

derij stuiten, 1, 98. De schandelijke afgoderij vernie-

tigen , 1 , 84. Aan de afgoderij den doodsteek geven

,

1, 142. De afgodery verviel, david, Bist. 2, 491.

Eer Jesus was gekomen ,

Soo had d'afgodery de werelt ingenomen.
DE QBOOT, Betcijs 139.

Ik ben den dienst der valsche goden,
Ik ben der groov' afgoderij

,

Bij 't licht der waarheid , wel ontvloden

;

Daar is geen ander God dan Gij.

Et. Gez. 01, 4.

AFGODES , znw. vr., mv. -godessen. Van Afgod
met het achterv. -es, naar analogie van godes. Het-
zelfde als afgodin (zie ald.), doch alleen in dichterlij-

ken stijl. Somtijds in den eigenlijken zin (bild. 10, 308);

meestal echter in de overdrachtelijke opvatting van:

Vrouwelijk wezen, dat het voorwerp is van dwepeude
vereering of hartstochtelijke ingenomenheid.

Fortuin, wees de afgodes, waar elk voor nederbukk'
Der wijzen vriendschap is 't geluk.

DE LANNOY . Xas. DtchtW. 27.

Dus waert gy in Atheen de schutsgodin der zeden:...
Maer 't wereldwinnend volk, door Sparla streng gevreesd

,

Hield u ter afgodes , terwyl 't uw doel miskende.
ledeganck 399 (de Tooneelkunsl

t
.

AFGODIN, znw. vr., mv. -godinnen ; voorheen

-goddinne (kil.). Van Afgod met het achterv. -in,

naar analogie van godin. Hd. abgöttin. Meest in dich-

terlijken stijl. Verg. Afgodes.
1) Eigenlijk. Vrouwelijke afgod; valsche godheid

van het vrouwelijk geslacht; t. w. wanneer men het

geslacht bepaald wil doen uitkomen. Verg. Afgod
,

1, a).

't Gewelt , een afgodin ,

Geeft wellust, eer en staet, en sleept den rijekdom iu.

vondel 11, 41.

En zou ik (Cupido) dulden, dat de Vryheit mv zou krenkeu,
Een afgodin , die noit verschynt in onzen raat ?

wellekess , Ged. 2, 243.

2) Overdrachtelijk. Vrouwelijk wezen, dat het voor-

werp is van dwepende vereering of hartstochtelijke

ingenomenheid ; aangebeden vrouw. Verg. Afgod , 1 ,

b, u).

Een schoon vrouw, een af-goddin.

GHESCH1BR, Proefst. 264.

daer hy (Salomo), vervoert van dulle min,...
Te voet valt een bloetschandige afgodin.

ANTONIDE3 2, 149.

Als zy de schoonheid van hun vrysters hoog waardeereu ,

't Is al van leliën en roozen dat men hoort,...
Dit zyn de verwen van hun sterfflyke afgodinnen.

wellekess en Vlaming, Dkhtl. Uitsp. 75.

AFGODISCH, bnw. en bijw., zonder trapp.

v. vergel. Van Afgod met het achterv. -isch. Hd.

abgottisch , deensch en zw. afgudisk. — Afgodisch

wordt bij plant, en kil. niet vermeld, en schijnt

het eerst in bijbelvertalingen voor te komen , op welke

het voorbeeld der Hoogd. overzetting niet zonder in-

vloed geweest is. Daar nu het achterv. -isch achter

echt-Nederl. grondwoorden iu den regel de i verliest

en tot -sch verkort wordt, mag men het zeer waar-

schijnlijk achten , dat afgodisch door navolging van

het Hoogd. woord ontstaan is. De bastaarduitgang

was uitnemend geschikt, om aan het woord eene ha-

telijker uitdrukking te geven (verg. Afgodeeren en

Afgodist).

I) Bnw. — 1) Van Afgod in de eigenlijke op-

vatting (1, a). Zonder trapp. v. vergel., om de ab

solute beteekenis.
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a) Van personen. Aan afgodendienst overgegeven

,

valsche godheden aanbiddende. || De afgodische Kal-

deeuwen, hoogvliet, Abr. 66. Terwijl de afgodische

Israëliër... danste rondom zijne Baals-beelden , v. n.

palm, Leerr. 10, 27.

J
t Afgodisch zaet te dempen , te verdelgen.

vondel 7, 475.

— Ook van steden, landen enz., als personen ver-

tegenwoordigende. || Siende dat de stadt soo seer af-

godisch was, Hand. 17, 16. IJverig dienaar van

den God zijner Vaderen , Priester daarenboven , . . .

bevond hij zich ver van den tempel, in een afgodisch

land, v. d. palm, Leerr. 9, 252.

Ga, zegt hy, ga uit dit afgodische gewest.

hoogvliet, Abr. 65.

b) Van voorwerpen, handelingen, gezindheden enz.

Aan den dienst of de vereering van valsche godheden

gewijd, of daartoe betrekking hebbende. || Een ver-

acht. . . afgodisch beelt, Jerem. 22, 28. Den Heere

alleen aanbiddende, hem alleen dienende, en daarom

alle . . . afgodische kniebuigingen . . . vermijdende

,

Wüdsch. 4, 284. Zoo hij toen die uitheemsche ken-

nis, als heidensch en afgodisch, beneden zich geacht

en versmaad had, v. d. palm, Bijbel v. d. ƒ.24,4.
Een aanbidder van den waren God , wien hij , met ter-

zijdestelling van alle afgodisch bijgeloof, alleen diende

,

Leerr. 9, 7. Afgodische plegtigheden 1, 302. Dat af-

godisch offerplegen, bild. 2, 355. Afgodische offeran-

den, ten kate 4, 31. De afgodische leer, beets,
Vers/r. Ged. 2, 26.

Slacht vry een offerhand' van hondert vette stieren

,

En werp die plechtigh op d' afgodische outervieren.

hoogvliet, Mr. 51.

2 ) Van Afgod in de overdrachtelijke opvatting (1,4).

De trapp. v. vergel. niet in gebruik.

a) Van personen. Afgoderij plegend met iemand of

iets; dwepend, hartstochtelijk, t. w. in vereering of

liefdebetoon. || Een afgodisch vereerder der muziek.

De liefde van mijn volk is overdreven

!

't Is maatloos , 't is afgodisch in zijn lof.

TEN KATE 3, 23.

b) Van gemoedsaandoeningen en hartstochten, of

de handelingen die daaruit voortvloeien. Blijk ge-

vende van blinde ingenomenheid met iemand of iets

;

dwepend, hartstochtelijk. |j Eene bijna afgodische hoog-

achting en liefde voor zijne ouders, loosjes, Lijnsl.

3, 11. Den jongeling, dien hare ziel met eene bijna

afgodische liefde beminde, 2, 289. De afgodische vleije-

rij der hovelingen, kemper, Yerh. 1, 255.

II) Itijw. (van wijze). Op afgodische wijze, t. w.

in de bet. 2, b); met afgodische verecring of liefde;

dwepend, hartstochtelijk. || Iemand afgodisch veree-

ren, liefhebben. — Die altoos zyne lieve waardige

moeder afgodisch beminde , Blank. 3 , 32. Ik bemin

myn vader afgodisch ! Leev. 3 , 224.

't gemeen
Vereerde uw heiligheid , die 't onbereikbaar scheen

,

En kuste , afgodisch met uw reinheid ingenomen

,

Uw voetstap, waar gy tradt, en breede kleederzoomen.

BILD. 5, 343 (de Farizeèn).

Maar wie is 't Helspook , dus afgodisch aangebeden ?

14, 33.

AFGODIST, znw. m., mv. -godisten. Van
Afgod met het bastaardachterv. -ist, hier, evenals

in ongodisl, dienende om aan het woord eene hatelij-

ker uitdrukking te geven (verg. Afgodeeren en Af-
godisch). Afgodendienaar, vereerder van valsche god-

heden. Thans alleen nog in dichterlijke taal.

Laet afgodisten, en besneên,
Ed Talmudfst, en Turcken razen:

De Kerck bezwijckt voor geen gedruis.

VONDEL 7, 610.

3pijsofferhanden
,
pracht en schat

Van afgodisten, ongetrouwen,
Mlshaegen Hem.

9, 164.

Laet, laet ze vry myn' munt voor eenen afgod doemen,
My eenen afgodsdienst , u afgodisten noemen.

DE DECKER 1 , 186.

Een die zyn God te volgen tracht,
Nooit eer aan afgodisten bragt.

lescailje, Mengelp. 1, 340.

Van Babels godloos hof en Baals afgodisten.

nomsz, fVillem I, 2.

IJdle rook der blinde dweepery,
Dien de afgodist verzelt met onbezonnen beden

,

Die God' onteerend zijn.

BILD. 10, 304.

— Ook in overdrachtelijke toepassing op de afgo-

dische of dwepende vereering van menschen. Verg.

Afgod, 1,4, «). || Eygenliefde maeckt yemandt een

af-godist, jae een God van zijn-zelven: hy stelt zich

op den autaer, om aen-gebeden en ghewyeroockt te

werden, de bkune , Bank. 2, 35.

't .-in in. Vondel (7, 195) bezigde afgodist ook min
juist als bnw., in den zin van afgodisch, gelijk b. v.

ook menist beide als bnw. en znw. gebruikt wordt.

"Want waer is toch, o afgodiste blinden,

Vv'aer is een Godt behalve hem te vinden ?

Afl. Afgodisterij (antonides 3, 55); bij VONDEL
het vr. afgodisiin („te huwen aen eene afgodisiin,"

9, 565).

AFGODSBEELD, znw. onz., mv. -beelden-,

verkl. -beeldje, mv. -jes. Uit Afgod en Beeld. Beeld,

hetzij standbeeld of kleinere beeltenis, een afgod voor-

stellende. || Een houten , steenen , koperen afgodsbeeld. —
Afgodsbeelden van speksteen , consctence 1 , 258 b.

Overal liet hij de afgodsbeelden aan stukken slaan

,

v. lennep, Gesch. 1, 40.

Hij (de haat ) schiep een godendom, waarvoor de bloodaards

[beven,

En gaf het ^Afgodsbeeld , dat op d'Olympus huist,

Om 't even in wat tooi , den bliksem in de vuist.

KINKER 2, 96.

— Dichterlijk ook in overdrachtelijke toepassing op

de afgodische of dwepende vereering van menschen.

Verg. Afgod, 1, b, «).

Zweer bij u zelven dan,
Mijn afgodsbeeld dat nimmer wankien kan

,

Den koning van mijn hart, waarvoor ik kniele.

TEN KATE 3, 78.

— Of wel , met dichterlijke toespeling op de figuur-

lijke opvatting van beeld, als de voorstelling in de

gedachten van iets dat niet in de werkelijkheid bestaat

,

en dus voor: Hersenschim, ijdel beeld van een onwe-

zenlijk of nietig iets, dat men afgodisch vereert of

hartstochtelijk najaagt.

wie laf moog knielen

Voor 't afgodsbeeld, door d' oproertoorts bestraald.

v. d. hooi*, Warschau, IX.

't Zijn klanken slechts en ziellooze afgodsbeelden.

Wat de aarde aanbidt als moed en heldendeugd.

TEN KATE 4, 336.

AFGODSDIENAAR, znw. m., mv. ge-

meensl. -dienaars en -dienaren. Uit Afgod en Die-

naar. Iemand die een afgod dient, een vereerder eener

valsche godheid. Verg. Afgodendienaar. || Hij,

wien God niets meer is dan het gewrogt van eene

sluitreden, is... niets meer dan een afgodsdienaar,

v. hemert, Lekt. 3, 110.

Afl. Afgodsdienares.

AFGODSDIENST, znw. m., zonder mv., om
de beteekenis. Uit Afgod en Dienst. De dienst van

een afgod, de vereering van ée'ne bijzondere valsche

godheid; en dus eigenlijk verschillend van Afgoden-
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dienst (zie ald.), ofschoon het onderscheid, vooral bij

dichters, niet altijd in acht genomen wordt.

Thans daalt myn dichtgeest, uit de stat der Hemelingen,
Op d'aarde neder, om den afgodsdienst te zingen.

HOOGVLIET, .4br. 38.

Myn vader Terah heeft me in Vuurstat (t'r) opgevocdt,
En ook den afgodsdienst geprent in myn gemoet.

(II.

Afl. Bij ton del afgodsdienstig , hetzelfde als afgo-

disch ( „ afgodtsdienstigh bloet", 7, 475): verg. gods-

dienstig.

Sauienst. Dichterlijk : Afgodsdienstverdelger (bild.

1 , 230, van Mahomed ).

AFGODSKRTJID, znw. onz., zonder mv.,

als collectieve stofnaam. Uit Afgod en Kruid. Sierplant

met roode , ook wel met paarse of witte bloemen , uit

Virginië afkomstig, tot de familie der Primulaceae
of sleutelbloemen behoorende ; Bodecatheon Meadia L.

Het woord afgodskruid is eene navolging van gr.

daidfxd&foq, twaalf-godenkrnid, bij de Ouden de

benaming eener geneeskrachtige plant, aldus genoemd
naar de twaalf hoofdgoden (verg. plinius 25, 9);

welken naam linnf.us op de Amerikaansche plant toe-

paste, vermoedelijk om het meestal ttcaalfbhemige
scherm , dat zij aan den top van den bloeistengel

draagt.

AFGODSLANG, znw. vr., mv. -slangen.

Uit Afgod en Slang. Riet ée'ne s te schrijven , omdat
hier de bedoeling niet is slang van een afgod, maar
slang die afgod is. Andere benaming der slangen-

familie Pythonina, meer gewoonlijk Reuzenslang en

Boa geheeten. Aldus genoemd naar de afgodische ver-

eering van dergelijke slangen in het Fetichisme.

AFGODSPOP, znw. vr., mv. -poppen ; verkl.

•popje , mv. -jes. Uit Afgod en Pop. Friesch afgoad-
poppe (gtsb. jap. bij epkema 1, 222; bij dtkstfa
209, odfgod-pop). Spottende benaming voor afgods-
beeld, om het beeld als eene belachelijke en niets-

waardige pop voor te stellen, Door bild. (5, 316)
gebezigd voor afgodsbeeld in de overdrachtelijke opvat-

ting, t. w. voor iets dat het voorwerp is van dwaze
of zondige dweperij en afgodische vereering.

Gaat , steekt de bloed-, de moordstandaarden
Van 't Jakobijnendom weer op;...
En huldigt uwen Afgodspop

!

tanin. Ofschoon de dichter hier uwen schrijft,

om het samenstooten van twee klinkers te voorkomen

,

en omdat hij eigenlijk hetzelfde als afgod bedoelt,

is het woord toch buiten twijfel vrouwelijk; welk ge-

slacht bild. zelf aan pop toekent ( VerH. Gesl. 2,366).
AFGODSTEMPEL , znw. in., mv. -tempels

en -tempelen. Uit Afgod en Tempel. Tempel, aan
den dienst van een afgod gewijd; verschillend van
Afgodentempel (zie ald.). || Zoo bereikte men eindelyk

den afgodstempel {den tempel van Jupiter), alwaer
twee blanke stieren geslagt werden, david, Bist.

1 , 281.

Zal ik ten afgodstempel gaan ,

In spyt van myn geloof in 't eindloos Opperwezen ?

HOOGVLIET, Jin-. 46.

— Met dichterlijke toespeling op de overdrachte-
lijke opvatting van afgod ( 1 , b

,

«) ook gezegd van
het paleis of prachtige woonhuis van iemand, dien

men afgodisch vereert.

Oeen amptzucht, geen belang, verlokt hem naar de drempels
Dier Orooten , wien , verhuld in prachtige afgodstempels.
Het wierook toevloeit van aanbiddren zonder tal.

BILD. 13, 318.

AFGOEDEN, bedr. zw. ww., met heiben:
goedde af, heeft afgegoed. Uit Goeden en Af in den
zin van vrijmaking (30, d). Met een persoon ah

voorwerp. Iemand, t. w. een medeërfgenaam bij boe-

delscheiding, of een voorkind bij tweede huwelijk, in

het bezit stellen van het hem toekomend goed ; hem
zijn aandeel nitkceren, zoodat men ten opzichte der

erfenis van hem af is , aan zijne verplichtingen voldaan

heeft. Vooral in Gelderland gebruikelijke uitdrukking

,

die de taal niet mag nalaten zich toe te eigenen , daar
zij volkomen zuiver gevormd is en in eene wezenlijke

behoefte voorziet. || Zij is nit haar ouders boedel af-

gegoed. Bij het sluiten van zijn tweede huwelijk heeft

hij zijne voorkinderen afgegoed.

Afl. Afgoeding.

AFGÖEDING, znw. vr., mv. -goedingen. Van
Afgoeden met het achterv. -ing. Uitkeering van het

aan iemand toekomend goed , t. w. aau medeërfge-

namen bij boedelscheiding, of aan voorkinderen bij

tweede huwrelijk, strekkende tot hunne voldoening en

tot afrekening. Verg. Mnl. Wdb. 1 , 138. || Sonder

dat sy by het ingaen van haer tweede huywlyck aen

de voorkinderen afgoedinge heeft gedaen wegens haer

vaders versterf, sciirassert, Cod. G.-Z., 1, 30.

Wanneer vader of moeder, sonder afgoedinge te doen,

met de kinderen is blyven sitten, Stadr. v. Harder-

wijk, 3, 7, a. 5. Opdat de kinderen in en by de

afgoedinge niet verkort nog benadeelt werden, a. 7.

Dat. . . de afgoedinge sal geschieden in goederen of in

gelde, a. 7, § 3.

AFGOLVEN, onz. zw. ww., met hebben en

zijn, naar gelang men de beweging als eene hande-

ling of als eene plaatsverandering beschouwt: golfde

af, heeft en is afgegolfd. Uit Golven en Af in den

zin van naar beneden (31, d). Dichterlijke uitdruk-

king.

1) Eigenlijk, van vloeistoffen. Golvend nederstroo-

men. Sleestal echter niet van eigenlijke golven gezegd

,

maar, in overdrachtelijke toepassing, van andere vloei-

stoffen, die in onophoudelijke opvolging, als 't ware

in golven, van iets afstroomen.

a) Van zweetdruppels, die tappelings langs het

aangezicht afvloeien; figuurlijk door den dichter ver-

wisseld met den angst , die het zweet veroorzaakt.

( AVen ) de angst , de druipende angst, hem afgolft langs de
[kaken.

BILD. 6, 409.

b) Van het licht, dat in volle stroomen van de zon

uitstraalt; figuurlijk door den dichter verwisseld met
den hemel, vanwaar de zon het licht op de aarde

afzendt.

Die bij uw glans (der zon) ontroerd staat en verstomt,

Zoolang de hemel afgolft naar beneden!
TEN KATE 3, 377.

2) Overdrachtelijk, van voorwerpen aan welke eene

golvende beweging wordt toegekend.

a) Van los afhangende kleederen , tooisels of hoofd-

haar. In golvende beweging afdalen , in sierlijke plooien

of bochten zich naar beneden uitstrekken. Verg. Afda-
len, 1, b, n). || Het haar, dat sierlijk langs de

schouderen afgolfde.

Een lang en sneeuwwit kleed hangt losjens om heur leden,

In fijne plooien , af te golven naar beneden.
BILD. 1, 37.1.

De smaak, waarmee zijn mantel hem omslaat,

De vederbos hem afgolft op 't gewaad.
beei.oo , 'i Grav. 6.

h) Van bloemen en planten. In golvende beweging

nederbnigen , t. w. op den wrindstroom.

Haur haar geleek de hyacint,

Die buigend afgolft op den wind.
TEN KATE 1 , 365.

c) Van een grond. Zich in een hellend vlak, in

eene beurtelings rijzende en dalende lijn , naar beneden

uitstrekken.



991 APGO. AFGR. 992

Zie , hoe stout van hier de heuvel
gloeit en afgolft naar beneén '

TER HAAR, Gtd . 1, 55.

AFGOOCHELEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben-, goochelde af heeft a/gegoocheld. Uit Goochelen

en Af in den zin van ontleening (30, h). Hd.

abgaukeln. Met een persoon in den 3den nv. Iemand
iels afgoochelen, eigenlijk, het hem met eengoochcl-

tuer, met een behendigen handgreep, af handig maken
;

bij uitbreiding , iets van iemand met een behend'gen

kunstgreep, met een slinkschen streek, verkrijgen.

|| Vurig. . . drukt hij het zoo behendig afgegooehelde

permissiebiljet aan zijn hart {het met een dimmen
streek van den professor verkregen getuigschrift),

knkppelh. 2, 77.

AFGOOIEN, bedr. zw. ww., met hebben:

gooide af, heeft afgegooid. Uit Gooien en Af in

verschillende opvattingen. Gemeenzamer en ruwer uit-

drukking voor Afwerpen (zie ald.).

1 ) Af in den zin van verwijdering, t. w. van het

lijf (30, a). Van kleedingstukken , wapenen, sieraden

enz., die het lichaam of een deel er van omgeven of

daaraan bevestigd zijn, die aangedaan, omgedaan,
omgeslagen of voorgedaan worden. Ze van 't lijf wer-

pen , van zich af werpen ; ze haastig en zonder zorg

afdoen. || Een mantel, een doek, eene das, een gor-

del , een boezelaar enz. afgooien. — Wel , ziedaar

,

ik gooi den dunnen sluijer óók af: zie mv, zo als ik

benl Leev. 6, 48.

— Syn. Zie bij Afdoen, I, 2).

2) Afin den zin van scheiding (30, c). Van iets

dat zich op of aan iets anders bevindt. Het er van

verwijderen of scheiden door er met eenig voorwerp
tegen aan te gooien.

|
Iemand met een sneeuwbalden

hoed afgooien (van zijn hoofd). Er zat geen enkele

kastanje meer aan den boom ; de jongens hadden ze

alle afgegooid.

3 ) Af in den zin van naar beneden , veelal met
het bijdenkbeeld van scheiding (31, a). Met geweld

naar beneden werpen; t. w. van etne hoogte of langs

eene helling.
||
Turf afgooien, van den zolder door den

turfkoker naar beneden laten vallen. Sneeuw van het

dak afgooien. Iemand de trappen (of van de trap-

pen) afgooien. — Die wilde jongen!... daar loopt hij

nog in 't heengaan tegen den stoel eu gooit er uw
hoed af, K. Zev. 3, 02.

AFGOEDEN, bedr. zw. ww., met hebben:

gordde af, heeft afgegord. Uit Gorden en Af in den

zin van verwijdering , t. vv. van het lijf ( 30, a). Hd.
abgürten. Van iets dat aangegord , d. i. om de heupen
vastgebonden of met een gordel aan het lijf bevestigd

is; vooral van zwaard en harnas. Het losmaken,

losgespen, en afleggen. Meest in den hoogeren stijl.

|| Het zwaard, den degen, het harnas afgorden.

Afl. Afgordiny.

AFGRAUWEN, bedr. zw. ww., met hebben:
grauwde af, heeft afgegrauwd. Uit Grauwen en Afin.

den zin van verwijdering (30, a). Met een persoon als

voorwerp. Iemand grauwend van zich afstooteo , afsche-

pen ; hem met een grauw, op norschen of bitsen toon

,

kortaf antwoorden of bejegenen , en daardoor hem den

lust benemen om verder te spreken of te naderen. || Letje

was neêrslagtig. . .; Hartog knorrig en vol grillen; zy

bedilde het eeten, en graauwde onzen goeden knegt,

die even aan haar stoel raakte, vinuigjes af, Burg. 329.

Bij het gemeen zult ge kort en bondig afgegraauwd

,

en welligt nog met eeuige scheldwoorden bejegend

worden, fokke , Verz. W. 10, 352. Ik zou u met
Petrus toevoegen: „wees u zelven genadig;" al was
't met evenveel gevaar van afgegraauwd te worden

,

a. w. typeman in Briefje, met bild., 2, 51 (toe-

speling op Matth. 16, 22 vlg.). Uien ouden Nero,

die haar, toen zij hem... spreken kwam, zoo had
afgegrauwd, K. Zeo. 5, 181.

AFGRAVEN, bedr. st. ww. der 4d" kl., met
hebben: groef af groeven af, heeft afgegraven. Uit

Graven en Af in verschillende opvattingen. Hd. ab-

graben. Verg. Afdelven.
1) Af in den zin van scheiding (30, c). Van een

stuk gronds. Door het graven van eene scheiding,

van eene greppel, sloot of gracht, het van den aan-

liggenden grond afzondereu; hetzij om de grens aan

te wijzen, hetzij om den toegang te beletten. || Hij

heeft een stuk gronds van zijne weide afgegraven eu

aan zijn bouwland getrokken.

— In deze opvatting wordt afgraven in de gewes-

ten, waar gemeene markeu zijn, bepaaldelijk gezegd

van een stuk lands uit de gemeene mark, dat men
door het graven van eene sloot afscheidt en in afzon-

derlijk bezit neemt, of tot een bijzonder gebruik be-

stemt. || Wanneer iemant eeneu kamp wilde afgraveu

uit een gemeencn es (esch), Lantr. v. Drenthe, 3,

103. De schapen te hoeden op eenige afgegravene

groenlanden, 4, 11.

— In dichterlijke toepassing vindt men afgraven

gebezigd bij g. brandt, waar hij, sprekende van

Oostende, welks omliggende gronden in het langdurig

beleg aan alle kanten met loopgraven doorwoeld wa-

ren, tot deu Koning van Spanje zegt:

Dees afgegrave stadt gaf aan uw Kastiljanen

Een graf en puinhoop.
Poè'zy 8, 238.

— In denzelfden zin van door graven afzonderen ,

doch overdrachtelijk en in gewijzigde opvatting, met
een persoon als voorwerp , leest men afgraven bij

hooft, waar hij van anna roemers, die in de

Zijp in stille afzondering woonde, zeggen wil, dat zij

daar als in een graf van de wereld gescheiden, als

levend begraven was. ')e dood, zoo drukt hij zich

schertsend" uit (Ged. 1. 235):

groef haer, in de Zijp, van d'heele wereldt af.

2) Af iu den zin yan wegneming ( 30, e).

a) Eigenlijk (30, e, a). Vau een grond, die zich op

een anderen grond bevindt . hetzij als eene hoogte vau
aarde, klei, zand enz., hetzij als eene afzonderlijke

laag, b. v. eene veenlaag. Dien door graven wegne-
men; opdelveu en wegvoeren, zoodat de ondergrond
bloot komt.

|| Eenen heuvel afgraven en den weg
effen maken. Bij het aanleggen van zanderijen wordt
het duin afgegraven. In Frieslaud en Groningen ziju

de meeste wierden (wieren) reeds afgegraven. — Dat
de plaetse van 't bos eertijds geënvironneert was met
hooghe veenen, de vvelcke... nu t'eeuemael afgegrae-

ven sijn, hooft, Briev. 1, 171.

b) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt , in dat van

onldoening overgaat (30, e, p).

a) In 't algemeen. Vau een ondergrond. Dien vau

den bovcugrond ontdoen , ontblooten , door dezen af
te graven (in de bet. a). Iuzonderheid gezegd vau

het blootleggen van gronden door het wegnemen van

hoogten of het afsteken eener veenlaag. || Eenen weg
afgraven , dien vlak maken door het wegnemen der

oneffenheden. Eeneu heuvel wat afgraven , dien lager

maken door het bovenste gedeelte weg te graven. —
Zij waren nu niet meer bezig met het afgraven der

landen (in de venen van 's-Gravenland) en die ter

bebouwing bekwaam te maken, loosjes, Buism. 1,
296. IJe ontginning der afgegravene dal- en onder-

gronden, stemfoort, Veengr. 120.

ji) In 't bijzonder, in den dijk- en wegenbouw en

het krijgswezen. Van het zijvlak vau een aardwerk
I Er de vereischte helling aan geven door het weggra -



AFlih. Al GR,

ven der overtollier aarde |l Het »• Ier 15°

afgegraven.

4N. Afgrawi»

-the'. 8, 11

AFORAZEN, 1 • dr tn -!im

y aas-t ' Grazen en

den nn v»n »'iftw»iij met liet bijdenk-

breld T»n frn einde lot ra. Met
vee il« onderwerp. Ken stuk grond* , irea

ander voeder crwit f daarvan ontdoen door te grazen ;

het geheel kul vreten . er zoo lant op grazen, dat er

uiet meer te vreten valt. || Al» de weide afgegraatd

il, wordt het vee ee«tald

I * *'«•• kudde !.

lip ' -ii

•
. r

AFGRENZEN, » .

grensd' ' afgegrensd I H Grenzen rn Ar ii

Jen zin reu afteiftdwg (30, t III aK<rrenze» Feu

land egreuMU , rr de grensscheiding van

uitmaken, en liet daar Ier land (of

volk) afscheiden Thans verouderd trhri-

den of at'tekeiden
| I)e -troom Git Dahen

en van rlkandiren afaren-t \ditterminnt\. hooft
,

AFGREPPELEN, Wf /* ww., met /ei-

Ir» greppelde af, heeft afgegrepp'ld. I'it Grejipelen

,

v maken

,

den zin van trhfdini

an, r • Vin een stuk gronda, inzonderheid van bouw-

of v^iland Het van den aan ; .nd afzonde-

ren door bet graven van eene of meer greppel'. \ r.-

Arr-.KAVEN, l). || Gij moet die weide aan alle kanten

laten afgreppelen. Het weiland van het hooiland af-

greppeb-n.

»ri. ' reppelmg

AFGRIJPEN, bedr t im der »•• kl., met

keiben; greef af, grepen af. heeft afgegrepm. I'it

Grijpen ed Af in den zin van ontlerning
|

Hd abgreifen. doch in andere brleekeiii;. Met een

persoon in den S*- nv. Iemand iets afgrijpen , bet

hem uit de hand gnjpen en afnemen, met een vlug-

reep afhandig maken. || l)e illender gn
dronken matroot bet n •

AFGRIJSBAAR, bwv.; -bare, -baarder,

- baartl .
In de rerbogen vorm

Ier a t afgrijsbre , -bren, ril dan m den vergrl.

trap, sondcf iosebilTving der d, afgrijsbrer-, doch de

trap)), v. vi-rg. zijn weinig in gebruik. Van het niet

gebruikelijke znw. afgrijs (werkelijk le-staande in het
! ie ofgrU\ den stam van bet verouderde ww

afgrijzen (ne lij AroiIJZKH), met het aehterv. -bnar

ooraprunkelyke opvattin.' ren voortbrengend,

vertrekkend , die h< t ook in vruchtbaar en kostbaar

heeft. Zie bij-UAAR. — Afgrijtbaar— d.

worpen ter vervanging van afgrijselijk, waar dit,

vooral in de verbogen vormen, niet in

past of te «lepend zou • lm mderda.i

gevormd i het zegt letterlijk afgrijzen verv-rkkend.

Doch het woord ii by dichten in gebruik.

In beteekenis staat het rolkomen gelijk met
zie ald.). | 220. In

die aftnj-l

.

.'
I

, In dit a'.

ker. I". 77 I) l'jthon, 10, '>b. Uw af-

re wonden, 13, 124 li'afgnj-bren oorl

van Lucifer, 14, 10H Dafgrij-bren dood, 14, 410.

•bre monsterdieren , TJU kati t

Ure draken, », 3SS lle af.' , i -I r. Hllerriaclit . 4.
3nj I>e af^rijsbn - ,, afgnj-bre ramp.
S, 1IC.

liaar , ir. dat ..'M bol, Urn. saai «nd .

Hier aa4rg*bltk«»*nid , m.
au ii. I, aai.

TVft waart ge In drfe sferyst»
Van n«- H ne.nrdl»eer «aam vrrarlirlkliik aangegr'<

au. ii

13, I3H, verkeerd.-.

Door .ruwen vrede i(| de afgrtjabre kryg vergoed'
OVT* 1 . 1?

Hat iwvrk t>rir.»L grauwen,
Alom met roaae dampen ondermerrd.

Tr> KT! I , 200

AFGRIJSELIJK, ook tronusLUK, bun
en bijw.

; -lyker, -hjksi. Va gebruikelijke

znw afgriji , van het verouderde ww af
grijzen (oe b^| ArnRusuAAR en AroguzEN), met
het aehterv. -lijk, dal rcgilmatige ver*clerping van :

tot t veruorzaakt.

1 lln». Afgrijzen venvekkende, hei

of schrik inboexemende , in boogen grnad aftchnweliik

nf verschril.

f

I .rn-elicken afirodt , 1 A'.iit

16, 18. Het hert ali ikgedenke,
«at voor afgryael; gi a ...Ie onuoo<ele

hen aldaar . '. V HEEMSEEBK, Are
i Itrixendnua] r. ] rn n ,

7. 111 De atgnj-.ilijkc. . . ma^kcr« van de

, roKKr . I'erz II' 11, 193
Ken gifc, algnj-lijk in zijn werken, n;I.i). 14, 127

I

Aan den hellenden rand .lijk. diept. .

Durf. en riant. 17 i

v linnep, Rom. 3. 94. I . . afgrij-elijk

- om aau wie ze leot een rilling door 't lijf l»

jagen, A'. Xev 3, ITfi Afgrijslijke gedrucht. n. niii*.

I Ai'.-nj-lijk nio rdgewoel, n\ kate l,

3'J Afgrijslijke ciiveldadcu , ó, 2',',.

Hervat ge dw gmwelasrt , »fk-nj»lijk wauge-t'

bil:

Ze ontweek myn oojc ; ie ontvluehtle mtj sloni ;

AU had Ik iels afgnjtlijk* op 'I Keiielit

BF.RT9, ihrht. I'trh. 1'J.V

Kn wee nl« iij de brandende fw.jjen sloot'

Dan teelt de droom de ar^nj«-lijk»le «poken.

TRU KATR 4 , 140

l» pnnlljk , o BfgrtJMltik aaiifceliouwen '

*.

II Hij». (VU wijze en van graad). — 1) Eigen-

lijk, üp eene afgrijselijke, ontzettende wijze, ..f, in

ontzet' || Afgrij-i

vloeken. Afgrijselijk wr ryaelyk groot

vuur (in de bel i, JHanl . :i

,

umngeo , die

er... eenigen tyd nfgrysBelyk lirrïi hielden, datio,

Eb/, l.

,Su breidt lel half dcfa Bit; en vaart op 't doodllik

Anrnjtlljk rond, terwijl de bloedatrootu telken» «welt.

BI LD. S, 3»7

II. i >-er»t i»fitni»lijk hnil't.n

1.1, 388.

I>e ranke il»«rt. nfitrijtlijk lang.

Rolt fieh In honderd kronkelingen.

ICI.OF», Gr.1 70

2 Hij uitbreiding wordt afgrijselijk, al- bij«

graad, evenals verschrikkelijk, rreeselijk enz., in de

i/amt spreektaal gebezigd al- >en krachti.

-terkingswoord, wel altijd met Int hijdenkbeeld , dat

men iet* onaangenaam vindt of afkeurt, maar t *h
it het begrip van afgrijzen op den achtergrond

soma wei geheel wegvalt. || Als wj maar niet

vil l.ljk ijd, /.eer. 5, 1.1^. Dal afgrijselijk

dikwijls herhaald gevraag „hoe v r zijn we al, schip-

pertje?" buts. ' '.'0 Het ].aarden<pel daverde

met min afgrijselijk van hunne onbepaalde bewondering

voor de edele kmtft der halsbrekerij. 164 Het

hem , door middel van zijn paard . . afgrijselijk i

Lrekkcn, zijn naa.sten v ij'len, 3B6

HjrB. '/ c )him i ug.
Afl. A/'/ri lelijkheid.
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AFGRIJSELIJKHEID, ook aigiu.islijk-

heid, znw. vr., mv. -heden (in de bet. 2). Van
Afgrijselijk met het achterv. -heid.

1) Abstract, zonder mv., als benaming eener bij-

zondere hoedanigheid. De hoedanigheid van afgrijselijk,

op zich zelve beschouwd. Weinig in gebruik: men zegt

veelal liet afgrijselijke. || De afgrijselijkheid van eene

misdaad, van eene straf, van een toestand enz. Wan-
neer men zich de pijnbank in al hare afgrijselijkheid

voorstelt.

2) Concreet, mv. -heden. Iets dat afgrijselijk is,

dat afgrijzen verwekt, t. w. een voorwerp, eene han-
deling, eene gebeurtenis, een toestand enz.; iets zeer

afschuwelijks. || By hen was. . . echtbreuk eene afgrys-

selykheid, datid, Hisi. 1, 15. Wat dunkt u, lezer,

van zulke afgrysselykheden ? 1 , 140. Bij het vermel-

den der afgrijsselijkhedeu van dien nacht, bosscha,
Lev. v. W. II, 83.

Goün, aanschouwt dit uit den hoogen;
Oft, keert uw aanschijn af, en sluit al 's hemels oogen,...
En, schendt uw' lichten niet aan deez 1 afgrijslijkheidt!

hoopt, Baeto, in Mengelw. bl. 540.

AU' deze afgrijshjkheid , die angst en siudring baarde.

helmers, Kag. Ged. 1, 160.

Een gruwzaam tal afgrijslijkheden
Wordt door den Wichelaar vermeld.

BILD. 3, 401.

Gy, hoor, en oordeel van de afgrijslijkheén des snooden.

14, 132.

AFGRIJZEN, znw. onz., zonder mv., om de

beteekenis. Eigenlijk de als znw. gebezigde onbep. wijs

van het verouderde ww. afgrijzen. Verg. hd. abgrausen,
dat insgelijks alleen als znw. in gebruik is (grimm,
D. Wib. 1, 51), en het ags. ww. agrisan (ettm. 445),
dat wel met afgrijzen niet volkomen overeenkomt, als

gevormd met het voorvoegsel a-, maar er toch bijna

mede gelijkstaat, daar a- in beteekenis aan ons af
beantwoordt: verg. A- (voorvoegsel, bet. 1 , «). Afgrij-
zen is samengesteld uit Af in den zin van verwijdering

(30, a) en het mede verouderde Grijzen, mnl. grisen
(grees, gegresen), dat ontstellen beteekende, t. w. van
schrik of afkeer, en waarvan grijzelen en grijzelig,

thans nog griezelen eu griezelig uitgesproken (bij

vondel 4, 90, grizelen). Grijzen, in "t Mnl. als

oupers., later als onz. ww. gebruikt, ging veelal ver-

gezeld van het voorz. van, dat eertijds bij de bijw.

van plaats door af werd vervangen (zie Af, § 13).

Vandaar mnl. uitdrukkingen als: „eiken macher aj
grijsen," Waf. Rog. 1473; „daer mach den genen
wel of grisen," hild. ƒ. 51 d; „den bosen macher
wel of grisen," f. 54 c-, „daer mach den goeden
wel of grisen," f. 74 a; enz. Later, als onz. ww.

:

„daer elc moet af grijsen" a. bijns 2, 87; „daer
Godt af grijst ," 2 , 32 ; 3 , 74 ; en bij hooft , Ged.
(uitg. bild.) 2, 317, waar de Minotaurus genoemd
wordt „V dier om af te grysen ," om van te huive-
ren. Deze veelvuldige verbinding van grijzen met af
deed van zelf het ww. afgrijzen ontstaan , dat in 't

Mnl. voorkomt (in Mnl. Wdl. niet vermeld). Men
leest afgrisen als onpers. ww. in Amand 1, 124: ,, so
groot dat eiken man ofgrees ," dat ieder huiverde, en
als wederk. bij kausler, Denkm. 3, 203, vs. 77:
„die hem van zonden niet afgrijsen," er geen afschuw-

van hebben. Later, als onz. ww., nog bij kil.:

„ Af- grijsen, horrere, execrari." Weldra echter ge-
raakte afgrijzen als ww. in onbruik, om voortaan
alleen als znw. gebezigd te worden. — Over de aflei-

ding van grijzen en den samenhang daarvan met
gruwen, hd. granen en grausen, zie bij Grijzen
(l !t8 art.).

) De hoogste graad van het gevoel van afkeer of
afschrik , dat men ondervindt bij het zien of booren

,

of wel bij de bloote voorstelling, van iets ontzettends,

inzonderheid op zedelijk gebied, als van wreedheden,
schanddaden enz. Het terugdeinzen of zich afwenden
dat met dien afschrik veelal gepaard gaat , wordt door

af uitgedrukt: verg. afkeer, afschrik en afschuw.

|| Wanneer wy het martelaarsboek inzien, krimpt ons
hart in ons van angst en afgryzen , Blank. 3, 234.
Breng my op de tooneelen der ondeugd ' . . . Myne
ziel is niets dan afgryzen, dan walging, Leev. 1,341.
Vreesselijke wildernissen , . . . waar schrik en afgrijzen

in duistere holen woont, haafner, Ceilon, vu. Welk
een afgrijzen verdient de vermetele trotschaard , die . .

.

op de eerlijke armoede met versmading durft neder-

zien ! v. D. palm , Red. 1 , 147. Personen . .
.

, wier

gehuichelde droefheid. . . hem. . . ergernis en afgrijzen

verwekte, bosscha, Lev. v. W. II, 371. Ik haat

het beesteuspel , en ik zal u de reden van mijn afgrijzen

uiteenzetten, beets, C. O. 13. De maar van deze

gruweldaad, welke... de gemoederen met afgrijzen

vervulde, v. lennep, Gesch. 2, 167. Een gebaarde

van afgrijzen , K. Zev. 4 , 224. Een gevoel van af-

grijzen, conscience 1 , 164 b. Een algemeene schreeuw

van smaad en afgrijzen, 1, 158a.
— Het (of zonder) afgrijzen (iets zien, hooren, er

aan denken enz.), met een gevoel van hevigen afkeer,

met verfoeiing. || Hoe is 't mogelyk, zonder afgryzen

zo eene meer als beestelyke tyranny te aanschouwen ?

v. effen, Speel. 7, 96. Bedryven, die ik met afgryzen

zie, Leev. 6, 192. Misdaden, waaraan geen mensch
zonder afgrijzen denken kan , kemper , Verh. ] , 24.
Van Vlierbeke keerde de oogen met afgrijzen van de

muntstukken af, conscience 1,4a.
— Een afgrijzen van iets hebben, er een hevigen

afkeer voor gevoelen, het verafschuwen, verfoeien.

|| Vermids men godvrugtig kan weezen, zonder eeu

afgrvzen van diergelyke speelen te hebben, v. effen,
Speet. 8, 120.

tan ui. Daar in afgrijzen de klemtoon op af valt,

eu de tweede lettergreep slechts een halven toon heeft,

is het woord voor het gebruik in poëzie, althans in

de meeste versmaten, ongeschikt. Niet zelden hebben

onze dichters die zwarigheid opgeheven , door eenvou-

dig den klemtoon te verplaatsen en op grij te doen

vallen. Zoo deden reeds huygens 1, 19 en 29, hof-

ffrus 12, en later vele anderen, als b. v.

:

Dien 'k zonder afkeer, ja afgryzen, niet beschouw.
LANOBNDI.TK 2, 36.

's Afgronds Rijk herdenkt ze met afgrijzen.

bild. 2. 384.

't Steeg uit F.uropa vol afgrijzen

Ten hemel : „ Is er dan voor 't lot

Dier droeve geen erbarming. God?"
v. BBBRS, Jolig. 157.

Uw tooneelen zijn te zwart

'

Slechts moedeloosheid is het en afgrijzen

,

"Wat uwc donkre Muze wekt in 't hart!

V. BEBK8, Lerensh. 55.

Doch ondanks al deze en andere voorbeelden laat

zich eene zoo willekeurige afwijking van de gevestigde

uitspraak volstrekt niet rechtvaardigen; ook niet door

de vergelijking van afgrijsbaar en afgrijselijk, in

welke de klemtoon te recht op de tweede lettergreep

valt, door de enclitische kracht der achterv. -baar eu

-lijk.

Syn. Zie Afkeer.
Afl. Van afgrijzen, als ww., voorheen afgrijzig

(afgrysich), in denzelfden zin als afgrijselijk (Janssen ,

Christ. Term. 264), en afgrijzing (afgrijsinge), waar-

voor thans afgrijzen (Jes. 66, 24, Dan. 12, 2). —
Van afgrijs, den stam van het ww.. Afgrijsbaar,

afgrijselijk (zie ald.). Voorheen ook het bnw. afgrijs

(„eenen poel afgrijs", een afgrijselijkeu poel, v. man-
OER, Gulden Harpe , 519): verg. Taalgids, 8, 17-

Samenst. Afgrijzenwekkend. Weinig in gebruik en
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uiet aan Ie bevelen is afgri zenswaardig, waarvoor, in

ouderwetscheu vorm , afgrijzingswaardig bij peith ,

Werken, 1 , 27 1(- bet afgrijzinqswaardïgste gedrogt").

AFGRISSEN, bedr. zw. ww"., met hebben:

griste af, heeft a/gegrist. Uit Gristen, d. i. stelen,

kapen (zie ald), en Af in den zin van ontleening

(30, h). M tBOOD in den 3d"> nv. Iemand
telt afgriuen , hut hem behendig ontstelen , a/kapen

,

a/dieren. Gemeenzame uitdrukking, uiet algemeen in

gebruik. |, Hersenpannen, die ze (de memehen uit

den voortijd) malkander afgristen en er dan drink-

schalen van maakten, pokke, B. R. 1, 155.

AFGEOMMEN, bedr. zw. mr., met hebben:

gromde af, heeft afgegromd. Uit Grommen , knorren

,

en Af in den zin van cencijdering (30, o). Met a

soon als voorwerp, mee^t van ondergeschikten gezegd.

Iemand grommend van zich afstooten ; hem op knorri-

gen, norschen toon antwoorden of bejegenen, en daar-

mede afschepen. || De meid had den dienst opgezegd ; zij

had geen Intt om altijd door Mevronw afgegromd të

wurJt-u

AFGROND, znw. m., mv. -gronden. Van Grond
in den zin van bodem , en Af, hier als voorzetsel op te

vatten, met de beteeken is van zonder (33), welk be-

grip uit dat van scheiding (30, c), en afstand van

bezit (30, ƒ) voortvloeit. In vorm — en ten gevolge

daarvan ook in geslacht — stemt afgrond slechts met

die vormen overeen , die het woord in de nieuwere

verwante talen vertoont, t. «f. met mhd. abgrunt , in.

(BEN. 1, 581); nhd. abgrund, m.; deenscb en zw.

afgrund, m. De oudere Uien hebben afgeleide vormen met

een ander geslacht. Goth. afgrunditha (SCHULII ll s

i* vr. en gevormd met het achterv. -itha, dal, even-

als het daaraan beantwoordende nnl. -te, strekt om van

bijvoegl. ow. zelfstandige te vormen, b. v. diupitha,

ons diepte, — met afgrunditha zon dus een nul. vorm
afgrondte gelijkstaan. — Ohd. abgrundi , abcrunti

(GRAIt. 4, 331), mhd. abgründe (ben. 1 , 5SH, osaks.

en ondl. afgrundi (Bnrvx, Bil. 152, Andd. Denim. 97),

eu zoo ook ags. vngrynde (ETTM. 442;, zijn onz. en

gevormd met het achterv. -«, later -e, dat znw. vormt,

meest van buw. eu ww., maar ook van uitdrukkingen

bestaande uit een voorz. met een znw., als goth.

fauradauri , de straat of ruimte voor de huisdeur

;

andanahti, avond, d. i. de tijd tegen of voor den

nacht; andaugt, aangezicht, d. i. hetgeen voor oogen

ij, enz.

De grondbeteekenis van afgrond, d. i. zonder grond,

is: eene ruimte die geen grond heeft, eene bodemlooze

diepte. Het gemis, het denkbeeld van zonder, wordt

door af aangeduid, dat dus hier de kracht van een

voorzetsel beeft , en waardoor grond beheerscht wordt.

Het gevoelen van uRiMat (IJ. Wtb. 1, 52) en van

weiua.ni> (l>. II tb. 5), die abgrund verklaren; „was
hmab , ton der erde weg reicht ," of „ lief abgehender

grund", en dus ab al- bij», opvatten in den zin van

verwijdering (30, a), is strijdig met de voorstelling

van een afgrond, en dus onaannemelijk. Een afgrond

is niet een grond, die zich, van den aanschouwer

weg, naar benedcii uitstrekt; het is eeue ruimte, die

aan zijne voeten begint en waarvan bij den grond of

bodem niet ziet, die dus als zonder bodem gedacht

wordt; men valt of ligt niet op, maar in een afgrond

.

De vormen op -itha en -t in de oudere talen , en

evenzeer het mol. bnw. afgrondich , grondeloos (Mul.

Wdb 1, 138), bevestigen de gegeven verklaring. Zij

bewijzen , dat men het voorste gedeelte van die woor-

den, ajgrund-, abgrund-, afgrond-, als eene bepaling

{af grond, zonder grond), niet als de uitdrukking

eeuer zelfstandigheid {verwijderde grond) beschouwde.

De vormen op i stellen afgrond op eene hjn metfaura-
daun , dat gnen deur , andanahti , dat geen gedeelte van

den nacht, andaugi, dat geen oog beteekent. Afgrond
is dus geene eigenlijke samenstelling, maar eene samen-
stellende afleiding , die den afleidingsuitgang heeft afge-

worpen, gelijkstaande met gr. atftooo;, lat. abyssus,

van f/iooóc, bodem, met welk woord afgrond ook in

beteekenis geheel overeenstemt. In het Ohd. was de oudere

vorm abgrundi de gewone , de jongere abgrunt komt
nog slechts een paar malen voor; in 't Mhd. staan

abgründe en abgrunt nevens elkander ; later is het eerste

verouderd , en alleen het jongere abgrund , ndl. afgrond ,

bleef in gebruik, waaraan nu van zelf, door misver-

stand der oorspronkelijke opvatting, het geslacht vau
grond werd toegekend.

1 ) Eigenlijk , van eene ruimte. Grondelooze
, peillooze

,

of althans voor het oog uiet peilbarc diepte. In ver-

schillende toepassingen , maar altijd met het bijdenk-

becld van het gevaarlijke en ijzingwekkende, dat aan

zulk eene diepte verbonden is.

a) Van diepe rotsklovcn, enge dalen, kraters van
vulkanen, mijnputten en dergelijke diepten met steile

wanden. Peillooze, ontzettende diepte, waarin alles

wat er in valt verpletterd wordt of reddeloos verloreu

is. || Een bodemlooze, peillooze, onpeilbare, gapende,
ide, vrceselijke afgrond. In eenen afgrond =tur-

ten, vallen, aederploflen enz. Aan den rand van een

afgrond. Een gebergte vol afgronden. — Hij zag dik-

werf met ijzing neder iu diepe afgronden, loosjes,
Lijtul. 1, 340. Die immer, tussche.i de rotsen eu

afgronden van den Libanon , den donder heeft hooreu

klateren en dreunen, v. D. palvi , Red. 1, 15 .Ner-

gens gevaar! en toch wordt gij duizenden voeten hoog
gesleept, en ziet in afgronden neder, geel, Ond. en

Phant 42.

Ik hoor het woest gebuts

Des schrikbren watervals ' hij ichuinit van rots op rot*

,

En -tort in d'afgrond van de Reuss met dondrend klateren

'

ublmbrs, Ged. 2, 169.

Gezeten aen eens afgrond» boord.
I.EDEOASCK 89.

— Bij vondel 11, 76, leest men: „den afgront

zonder gront" . een pleonasme, dat zich licht laat ver-

klaren, daar de oorspronkelijke beteekenis van afgrond
niet terstond gevoeld wordt, zoodat men het woord
eenvoudig met ontzettende diepte gelijk kou stellen.

Doch misschien koos de dichter die uitdrukking met
opzet, als eene „herhaling, die zwier en kracht bijzet

aan den zin" (v. len.nep).
— Bij dichterlijke vergelijking wordt afgrond ook

wel eens, oneigenlijk en min of meer schertsend, toe-

gepast op eene schijnbaar bodemlooze ruimte, t. w.

waarin veel verslonden en die toch als 't ware nooit

gevuld (of voldaan) wordt , zonder dat het begrip van

diepte in aanmerking komt. Zoo spreekt b. v TIK
kate 4, 231, van een wolf, die een zwareu buit

„ met zich omdraagt"

In d'afgrond van zijn vratige ingewanden.

b ) Van diepe kolken , zeeën , meren enz. Onpeilbare

diepte , waarin men reddeloos verdrinkt. || Sy (de golven)

rijsen op na den hemel, sy dalen neder tot in de af

gronden, i's. 107, 26. De wateren hadden my om-
geven..., den afgront omving my, Jona 2, 5. De

zee. . . dreigde alles in zyne onverzadelyke afgrouden

te... rukken, v. lfpe.n, Speet. 8, 0(1. De gapende

afgrond dreigde hen (de schipbreukelingen) alle oogen -

blikken te verslinden, v. hemekt, Lekt. 2, 110.

De duisternis zweefde over den algrond , beets , C. O.

304. In 's afgronds ingewanden, bild 14, 372 In

der golven afgrond, daltzenbero, Ged. 79. In

d'afgrond van de baren, meter, Beemsk. 190. Uit

's afgronds diep, tii v. kuswMCI 345 b Des af

i

gronds kokend schuim , ten kate 3, 109. '• Afgronds

I holle kaken. 4, 272
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Charybden , Scyllen ,
die dan braecken, dan weer dorpen

Afgronden , die nocht lont kan peylen
,
nocht beworpen
vondel 2, 175.

Tot de AlniBclit, worstlens moe met Adam* zondig bloed,

De* aardrijks bndem sloopte en omkeerde in den vloed,

Wat ademhaalde op 't droog, van d'afgrond in deed zwelgen.

bild. 2, 343.

Ijlings n-entlen de winden het meir ; reusachtige baren

Rijzen omhoog, en wy dobbren verstrooid op d'onstuimigen
[afgrond.

raü , Enèïs, 1 . 114.

Zöó" dreunt het strand, met tiikkrend schuim besneeuwd.

Wanneer de rukwind boven d' afgrond schreeuwt.

TEN KATE 4 . 107.

Ziet, — als het daagt in het Oosten — de zee:

Uit den afgrond des afgronds

Ruischt er een liefdesemurmel.
v. beers , Jong, 92.

c) Van de diep onder de aardkorst zich uitstrek-

kende ruimte , die, naar de onderstelling van vroegere

geologen ;
het nog gloeiende en vloeibare midden van den

aardbol uitmaakt. || Op deseu selven dagh zijn alle fon-

tevnen de^ grooten afgronts opgebroken, Gen. 7, 11.

Het vuur, waarmee de schoot der aarde bezwangerd

ia, zou. . . hare gansche oppervlakte tot één ce'nig

graf kunnen maken; en wij wouen echter. veilig

boven dien gapenden afgrond! v. n. palm. Bed. 1,

151.

Doe, wien de dood in 't vliên mogt sparen.

Uoot 't aardryk , opgespard , ten afgrond varen,

fritama , Toonetlp. 2, 304.

Verplet me! of stort my in dien afgrond, dien mijn voet.

Met overwelvend zand omtogen , overspcedt
,

Zoo lang hy de aard betreedt.

bild. 2, Sftd.

En 's afgronds ingewanden braken

Hun vuurgloed over 't stuivend puin.

IS, Ifll,

Uit 's afgronds kolke stroomt het vuur.

V. D. POT . Jul, 3n.

d) Van de onderwereld, het dooden- of «cbimmeu-

ryk , naar de voorstelling in de oude mythologie. In

dichterlijken stijl.

Terwijl aan 's afgronds poort de helhond vreeslij k brult

nieuwland, Ged. 39.

Daar plengden we in den grond een offer voor de dnoden

Eerst honig, vette melk, den afgrond aangeboden
Een vloed van zielen stei .

Uit 's afgronds diepten op.

bïld. J, 8*4.

I Aandoenehjk rouz(jk der welgestemde snaren

Verloste Enrydieé uit 's afgronds ijzren nacht.

10, 18.

heel de Orkus schijnt geplonderd.

Al 't schrikgehroed uit d'afgrond opgedonderd!
ten kate 4, 209.

e) "Van de hel, het verblijf der verdoemden, naar

de voorstelling in de Christelijke Kerk. Bijbelsche uit-

drukking, thans meest in dichterlijken stijl.
[| Sy {de

duivelen) baden hem, dat hy haer niet gebietlen en

soude in den afgront henen te varen, Luc. 8, 31.

üen put des afgronts, Openb. 9, 1 en 2. Den Engel

des afgronts, 9, 11. 't Beest, dat uyt den afgrout op-

komt, 11, 7. Ik {de Duivel), overwonnen, neerge-

bliksemd eu tot den afgrond gedoemd, conscience

1, 145 a. De afgrond zal nu weergalmen van mijn

smavtgehuil , l, 148 a. Een damp, uit d'afgrond op-

gedoemd, bild. 13, 214. 's Afgronds zwavelkolken

,

10, 335. 's Afgronds schimmenbarend hol, TH. v.

rijswijck 7 a. De zwarte jammerdaleu en schrikspe-

lonken van den afgrond, ten kate 4, 75. Verschrik-

kingen des afgronds, 5, 47- 't Gespuis uit d'afgrond,

4, 402.

De pest ,

Bekwaem Oin in een dag den afgrond te verryken.
COTJTNTKX. Fabelen, 807,

9 Afgronds Koning
Sloeg de ijzren valdeur op der Helsche gruwel woning.

bild. 2, 3M.

Die blauwe zwavelvlam , feu vonk uit *s afgronds holen.

TH. v. rijswijck 172 Ö.

Was 't de Helvnrst. die zijn dienaar nanr den afgrond uut
[zich nam?

V. LB2TKEP, Poet. 1. 47

Een hooze Geest, uit d'afgrond opgedaagd.
TEN KATE 4 , 104.

— Bij dichterlijke persoonsverbeelding wordt de

afgrond', evenals de hel, ook figuurlijk gebezigd :

k) Als benaming van den Booze, den Geest de*

kwaads, het beginsel en de oorzaak der zonde

Soo ras d'Aerts-lastertong van 't huychelaer* .Synod»

Den aerd des Afgronts Gode
Ae-nteegh , en:.

vondel 3, 110 (var.; in den iekit •

fles Duyrph).

^choon de aardbol mogt beeveu.

Door d'«fgrond belaagd
,

God blijft u omgeven.
feith. Oden en tred. 3, 37.

Gv, wreek Uwe almacht, hier do«»r d'afgrond stout besprongen.

BILD. 13, 300.

Zoo zht ge in 't valsche hart met d'afgrond «.aamgezworen.

14, 108.

De afgrond siddert niet zijn spoken,

't Rijk der domheid gruizelt neer'

TOLLENS fl, 15'J.

,j'
J Als collectieve benaming voor de boozcti, voor

h! wat boos is.

Bespott' de wareld hein eu moog hem de afgrond haten'

bild. 14, '238.

Y ) Als ziunebeeld vau de uiterste rampzaligheid

,

in tegenstelling van hemel, als uitdrukking der hoogste

zaligheid.

't Is Afgiuiid, waar de spijt een Hel in 't hart doet bran-

[den ; . .

.

t Is Hemel, waar ik heul. vertroosting, lichtnis vind.

bild. -i , 380.

2) Figuurlijk, van iets dat geene ruimte is, maar

overdrachtelijk beschouwd wordt als eeue uitgestrekt-

heid van verbijsterend grooten omvang of diepte, of

als eeue plaats vau ellende of verderf.

a) Van den tijd. Grenzenlooze tijdsruimte, waarin

de gedachten als verzinken eu verbijsterd rouddoleu

,

zonder het einde (den bodem) te vindeu. In dichter-

lijkeu stijl.

Ik roep voor mijn verduisterde oogen

Een : dag van glans terug uit d'afgrond van 't voorheen.

bild. i, 107-

Gelijk ik de Hchlbre schimmen
Der Vaderen uit d'afgrond van 't verleen

Gedagvaard heb.
TEN KATE 4, 39».

h) Van gedachten of gevoel, waarin men zich ver-

diept en verbijstert, zoodat men als 't ware geen grond

meer vindt. Stoute en ongewone toepassing. || O, welk

een afgrond vau gedagten verslond my toen' Leev.

4, B9.

Vanhier de dichterlijke uitdrukking:

— De afgrond van het hart, de diepte van het

gevoel des harten, voorgesteld als niet of moeilijk te

peilen.

Uit d'afgrond van het hart verhieven zicli de nrkan«n

,

De stormen van de zlel.

HELMER3, Ged. 2, 32.
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t>el(tni. \ KI. mhd. abgünitr

'BID i, 84), nhd. abgumt. Verg ohrl abantt

,
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abunst (graff 1, 270, 272), ondd. avunsl (heyne,
Andd. Denkin. 97), mnl. afjonste, afjonst, ook nog
later afjonst (houwaert, Ant. Taf. ST, enz.). Van het

verouderde w». afgunnen, ags. ofunnan (ettm. 13),

mol. a/jonnen (Mnl. Wdb. 1, 139), d. i. misgunnen,
sameng. uit Gunnen (mnl. onnen, jonnen) en Af in

den zin van ontkenning (32, b) , bij znw. gelijk-

staande met on-, als in afgod (zie ald.), d. i. ongod.

Afgunnen beteekende dus eigenlijk niet gunnen , mis-

gunnen, en afgunst is in den grond hetzelfde als

wangunst, dat echter in 't gebruik in sterkere opvat-

ting geldt.

1) Abstract en eigenlijk. Het gevoel van leed of

spijt over het goede dat een ander geniet of dat hij

kans heeft te verkrijgen, en dat men hem niet gunt,

zonder het nog juist voor zich zelven te begeeren;

een lichtere graad van wangunst of nijd. |] Afgunst

voeden, koesteren. Iemand afgunst toedragen. — De
bnuren begonnen het oog 'er op te krygen, en zoni-

migen niet zonder afgunst, v. effen, Speel. 6, 244.

Afgunst valt niet in myn karakter, Leev. 2, 4.

Hoe diep nyd en afgunst ons kunu.n vernederen

,

2, 113. De zaden der afgunst, die... na verwant-

schapt is aan den nijd, v. d. palm, Sal. 3, 295.

Kechimer, steeds vol heimelyke afgunst tegen den

Keizer, maektc daer gebruik van om hem in den

haet te brengen, david, Hist. 2, 214. Wat? heeft

hij verleden jaar al mijne beste dahlia's niet doen

sterven, — uit nijd, uit afgunst? conscience,
1, 185 a.

Dat d'een den anderen met haet en afgunst (juelt.

huygens 2, 180.

De liefde heeft in nyd noch afgunst gheen behaghen.
HOFFERUS 7.

Hier heerscht hy in den kring van willige onderzaten,
En draagt in dit gezag geen' koning afgunst toe.

BILD. 19, 918.

Maar de afgunst , vaak een vlek van rijkbegaafde zielen

,

Besmette uw' grooten naam , ontsierde uw gloriekroon.

nieuwland, Nag. Ged. 107.

Moog de afgunst en de wrok aan 't nijdig harte knagen,...
De glorie, die haar kroont, is de afgunst ver te hoog.

tollens 5,15.

2) Concreet en figuurlijk, bij dichterlijke persoons-

verbeelding.

a) Denkbeeldig wezen, waardoor de afgunst als

mythologisch persoon wordt voorgesteld, met dezelfde

hoedanigheden en zinnebeeldige teekenen , 'die aan den

Nijd worden toegekend.

O Afgunst, snood gebroed,
TVaertoe vervoert ge niet het menschelyk gemoed!
Gy wet gestaég op deugd en 's naesten heil uw tanden.

f. de haes, Verl. Zoon, 57.

b) Collectieve benaming voor afgunstige persoueu

in 't algemeen, zonder dat men bepaalde personen
bedoelt; de afgunstige wereld.

En met myn schell' trompet en kopren keteltrom
Maak ik op deezen dag de raazende afgunst stom.

Leev. 8, 257.

Neen! zegge de afgunst vrij, by 't zien van Karthons graf,
Dat Fingal 't lot des strijds aan andren overgaf!

BILD. 2 , 78.

De ondank verstomme

,

De afgunst bezwyk'

!

TEN KATE , Schepp. 107.

Syn. Zie Nijd.
Afl. Afgunstig. Voorheen ook afgunst'elijk , bijw.,

in denzelfden zin als afgunstig (hooft, Ged. 1,144;
KRUL , Pamp. Wer. 1 , 68).

AFGUNSTIG, bnw. en bijw.; -gunstiger,

gunstigst. Voorheen afjonstig (de decker 1 , 12).

Van Afgunst (mnl. afjonst) met het achterv. -ig.

Hd. abgünstig.

1) Bnw. — 1) Eigenlijk, van personen.

a) Afgunst voedende jegens een of meer bepaalde

personen; hun het goede, dat zij genieten of dat zij

kans hebbeu te verkrijgen, niet gunnende, maar daar-

over leed of spijt gevoelende. De persoon , wien men
dat gevoel toedraagt, wordt door het voorz. op of

jegens (voorheen ook door van) aangewezen. || Myn
ryke aanzienlyke buurman kan niet helpen , dat ik

nydig en afgunstig ben (op hem), Leev. 3, 23.

Marlborough keerde nu naar Engeland terug, waar

een afgunstige hofkabaal hem ... ter verantwoording

had doen roepen, v. lennep, Gesch. 9, 106. Hij

is afgunstig op iedereen , spreekt kwaad van zijne

kunstgenooten , en:., conscience 1, 57 a.

— Bij persoonsverbeelding ook van onbezielde we-

zens of zelfs van levenlooze dingen gezegd , die als

gevoelend en handelend worden voorgesteld. || 't Was
wonder zoet om te zien, hoe de driftige meer-bladen

schenen afgunstig te zyn van de neergefoolde velt-

kruiden, v. heemskerk, Are. 12.

Nijdig dak , afgunstig venster

!

bellamy 158 (dat de maan betel,

de „lieve Fillis" te zien).

b ) Vau nature geneigd tot afgunst , inet dat gebrek

in zijn karakter behept. || De liefde (de liefderijke

persoon) en is niet afgunstigh, 1 Cor. 13, 4. Edel-

vrouwen ... in zulk prachtigen dosch , dat Philips'

afgunstig wyf er niet over kon, DAVin, Hist. 4, 482.

Afgunstig Godendom, dat lust schept in vervolgen,

En wier vervloekte nijd etiz.

bild. 2, 912.

Zoo is hij dan gevallen
,

De afgunstige Rebel (Luei/er)\
TEN KATE 5, 85.

2) Bij uitbreiding, van hoedanigheden, handelingen

enz., die een persoou vertegenwoordigen. Getuigenis of

blijk gevende , dat de persoon , wien zij toegekend worden,

b! uit zijn aard tot afgunst geneigd is, of althans in

een bepaald geval afgunst voedt. || Een afgunstig karak-

I
ter. Afguustige blikken. — Mientje, die... door...

haar afgunsligen aard en haar lichtgeraaktheid , het

al wie met baar om moest gaan hoogst lastig maakte

,

I K. Zen. 3, 88.

— Inzonderheid vau de oogeu gezegd, uit welke

de afgunst het keimelijkst spreekt; vooral in de uit-

drukking: Iels met afgunstige oogen aanzien, met

onverholen nijd en spijt. || 't Algemeen, dat sedert

lang Borselens voorspoed met afguustige oogen had

aangezien, v. lennep, Gesch. 1, 163.

Nagebuur, die met afgunstige oogun...

Ons Ncérland tot dien top van voorspoed zaagt verhogen.

BILD. 10, 248.

11) Bijw. (van wijze). Op eene wijze, die van

afgunst getuigt. || Afgunstig gezind zijn jegens iemand.

Die vier muren
Omsluiten heel haar wereld ; en al turen

Hare oogen vaak afgunstig naar de vlucht

Der zwaluwen , enz.

v. bbebs, Jong. 09.

Afl. Afgunstigheid , afgunsliglijk (bijw.).

AFGUNSTIGHEID , znw. vr., mv. -heden

(in de bet. 2). Voorheen afjonstigheid (houwaert,
Ant. Taf. 138). Van Afgunstig met het achlerv.

heid.

1) Abstract, zonder mv., als benaming eeuer bij-

zondere hoedanigheid. De gemoedsgesteldheid van iemand

die afgunst voedt , of wel : Geneigdheid tot afgunst

,

de afgunst als voortdurende hoedanigheid, als karak-

tertrek beschouwd.

Een kwakvorschwyf , In zeker wei,

Kwam vol afgunstigheid een grooten os betrachten.

conisckx , Fabelen, 1,
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— Dichterlijk ouk als do penoonsverl
dat gemoedsbestaau . in welke opvatting than-

mfgunst de gewone uitdrukking i> (zie aW

r> rwyl de laiiwarblaaraii
l'm uw irrgode kraln,d ipyt,
lip 't hetrrlykxt Moeyen In den barsten wtateftjd

LiiciiLJz. Mcngtlp. 1

.

2.i Concreet, nu. -heden. die uil

afgiin- weinig

meer in gebruik. || VyanUchappen , twisten, afguu-

*lighe.i
, Gtilat. 5 , 80.

AFGUTSEN, »u n n heb-

ben , uaar gelang men
«ndfring of als eene werking beschouwt: gutste af,
is en hetft afgegutst (Juk Afgudsen gesch

doch zie bij Gutsen. Uil Hutten, tappelings vloeien,

lii Af in den ziu van naar beneden, met het bij -

denkbeeld vau scheiding (81, uj. Van een vucht , in-

zunderheid vau blo uedervloeieu

,

iu ongelijkmatige stralen uf dikke druppels afvloeien

f uit eene wond, van de leden,

Het bloed gud'i by i||n loden af.

bil». 6, 178 (run Vkrüttu).

Hem guut *an 't gau«che ligcbaam 't zweet iu druppleu af.

RAD, PUIokl. 33.

AFHAALDER. Zie Ai-tuLi

AFHAKEN, bedr. z» irw., met hebben:

kaakte af, heeft afgehaald. I'it Haten en ^[/,

beide in verschillende opvattingen. Hd. abhaken (in

de bet. 1; obimm, D. Ir'tb. 1, 53).

I ) Haken in den zin van met een haak vasthech-

ten, en Af in dien vau scheiding (30, c). Van voor-

werpen , die met een of meer haken aan iets anders

gi hecht zijn. Ze daarvan scheiden, losmaken, afne-

men, door de haken uit de krammen, oogen of lis-

sen te doen. |
Weegschalen afhaken. Zonncblindeu af-

haken. Terwijl men bezig was den achtersten |
vau den trein af te haken. De affuit werd van den

voorwageu afgehaakt.

II) Haken iu den ziu vau met een haakptnnetje

vervaardigen , en Af iu dien van voltooiing (30, l).

Afmaken, voltooien, t. w. een haakwerk. || Wanneer
/idt ge toch dat kleedje eens afhaken

%ri. fin de bet. I). Afhaking.

AFHAKKEN, bedr. z«. mr-, met hebben:

hakte af, heeft afgehakt. I'it Hakken en Af iu ver-

schillende opvattingen. Hd. abhacken.

1) Af 'm den zin vau scheiding (30, c).

a) Eigenlijk. Van stoffelijke voorwer|>en , «lic aan an-

dere vastzitten of er een deel vau uitmaken. Ze door

hakken er vau scheiden , dojr het slaan met een snijdend

werktuig, veelal met bijl of hakmes, er van afzondereu.

Meest van boomtakken of houtwerk gezegd, of we! van

ledematen , die van het lichaam worden gescheiden ; in

welke laatste toepassing echter afhakken eene minder

edele uitdrukking is dan afhouwen of afslaan. Het
voorwerp, waarvan men itis afhakt , wordt doorgaans als

bekend ondersteld en daarom niet genoemd. Noemt men
het echter, dan wordt het, zoo 't eene zaak is , door het

voorz. van aangewezen |*rsoon , dan staat

deze in den 3de,
> nv. || Een tak van een boom af-

hakken. Iemand het hoofd afhakken — Toen hy op

hem begost vnnr te geeven , hakte (lhan.1 liever kapte)

de rover zyn kabel af, bkasot, De Ruiter, 85. Een
duizend of zes Turken- of audere koppen af te hak-
ken, fokke, B. R. 2, 271. Het was bij hem niet

Ie doen met een' arm, of been, of kop. . . af te hak-
ken, 3, 109. Het groene hout heeft hij laten zitten;

de dorre takken. . . kunt gij. . . afhakken en op hel

vnnr smijten, otlL, Ond. en Phant. 804

pi af uiogt hakken ,

Hieln toch dea Spaantehen troon Torzwakk.'n

.

TOLLasra i

Kiel tot'' de Heul der legoractiareii

Hakt met geweld de takken af.

Tïü mti
— (Jok iu scherWendi op een onhandig

|| Schoon ik 'er eer stukkoi

afhakte en afzaag). \ iih\ .

6, 83.

— Iu de van ijzerwerk of

metalen. Die vau lust bewerkt wordende voor-

leo door middel vau beitelvormige snijdeode

werktuigen, het schioodijzer of den schroodbeitel, die

met hamerslagen door het gloeiende metaal gedreven

vonlijk Afkappen g ald.).

||
Wanneer men ijzeren stangen, dik draad enz. wil

afhakken, plaatst men den beitel te lood. .Stukken vau

pluten afhakken.

Hij uitbreiding , dooi verwisseling van object (verg.

Aj , 88, «, ft). Van een geheel, liet verbreken , door

el een gedeelti van af V halken (iu de bet. 1 , a)

,

d. i. met de bijl weg te nemen. Alleen van boomen gezegd,

die men velt door deu stam van den tronk te hakken
Verschillend van omhakken , dal onbeslist laat , of de

tronk al dan niet gerooid wordt, terwijl met afhak-
ken altijd het bijdeukbeeld gepaard gaat, dat die in

deu grond blijft zitten en alleen de stam gevell wordt.

Verg. Ariiuiwt.v, 1,2, eu XVII*" E., 1). || Een
boom bij deu grond afhakken. Kreupelhout afhakken. —
De oude boomen waren gevallen of afgehakt, cos-
8CIKKCE 1 , 373 b.

— stilde t:. Voorheen werd afhakken ook over-

drachtelijk gebezigd van onstoffelijke dingen , t. \v. die

eene betrekking (met iemand of iets) onderstellen , ali

van onderhandelingen (met iemand), hoop of

(Op of voor iets), enz , iu den ziu van plotseling af-
breken, evenals men thans in soortgelijken zin, met
dezelfde overdracht, afsnijden Men behoorde

d' onderhaudeling af te hakken, hooft, If. H. 016.

Roepende. . . dat men hoop en vreeze teiTens moest

afhakken (abrumpere), Tac. 124.

— 8yo. Afhakken, Afhouwen, Afkappen, Afslaan. —
De drie eerstgeuoemde woorden geven eene scheiding

met eeu scherp werktuig te kennen , en verschillen

daardoor vau afslaan, dat ook met een bot voorwerp,

een stok, een stuk hout enz., kan geschieden. Men
slaat iemand met een zwaard bet hoofd af, maar
men kan ook met een stok een tak van een boom
afslaan. Afslaan is derhalve de alj itiruk-

kiug, en kan alle drie de audere woorden vervangen,

wanneer het uit deu ziu blijkt, dat de handeling met

een scherp werktuig geschiedt; dus overal, waar reeds

van hakken, houteen of kappen sprake is. Afslaan

dient dan om de herhaling van hetzelfde woord (hak-

ken , houteen of kappen) te vermijden, als b r.

:

„ Van vijanden omsingeld , hieuw hij als een razende

om zich heen, en sloeg den cencn een arm, den an-

deren eene hand af."
Afhakken , afhouwen en afkappen verschillen on

derling op dezelfde wijze aU de grondwoorden hak-

ken, houwen en kappen. Zie daarover bij IIakkin.

2) Af in den zin vau ten einde toe (30, k).

a) Van hout dat, tot brandstof bestemd, in kleine

stukken gehakt of gekloofd wordt. Hot geheel en al

in de vereisebte stukken hakken , alles afdoen wat er

te hakken valt. || Als ge dat hout afgehakt hebt,

moet ge het in de schuur opstapelen.

b) Van een slacbtbeest. Het geheel en al in die

stukken hakken en verdeelcn , waarin het w ordt ge-

bruikt, verkocht, gezouten of gerookt. || De koe is

nog lauw, en kan dus nog niet afgehakt worden.
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Waaneer laat ge afhakken? — Het ontweijen , huid
aftrekken, afhakken enz. der ufferdieren , v. n. palm,
Aant. op 1 Ckron. 23, 31.

All. Afhakker, afhakking.

AFHALEN, bedr. zw. \vw., met hebben- haalde

af, Leeft afgehaald. Uit Halen ca Af, beide in ver-

schillende opvattingen. Hd. ubholen.

1) Halen in den zin van kamen um iets oj'iemand
naar elders te brengen of te geleiden**'

I) Af in den zin van verwijdering (30, a).

«) Met een stoffelijk voorwerp als .object. Iets in

ontvang komen ueineu op de plaats
," waar uien weet

dat liet gereed ligt, om het van daar naar zijn huis

of naar de plaats zijner bestemming te brengen.
||

01'

zij ook brieven . . . hadden mede te geven ; dat hij

dan zoo vrij zou zijn, om die den volgenden dag te

komen afhalen, loosjes, Buism. 1, 97. Ik zal bet
o morgen... zeggen, wanneer gij tevens het viïjge-

leide kunt afbaleu, v. lennep, Rum. 7, 120. Die
zoo dom ... is , niet op te komen om deu prijs af te

haleu, die hem is te beurt gevallen, K. Zen. 2, 247.
Weldra was het drietal . . . naar de Leidsehe straat

gereden, waar het gereedgemaakte drankje werd af-

gehaald, 5, 7. Hij trad in eenen winkel... (kucht
het een en ander), en zeide, dat hij zijnen kuecht zou
zenden om het af te halen , conscience 1 , ha.
Ik . . liet mijn koffertje, totdat het afgehaald worden
zou, in de „Rustende Muor", beets , O. O. 38.

b) Met een persoon als object. Zich tot iemaud be-

geven op de plaats, waar men weet dat hij zich be-

vindt, om hem van daar naar zijn huis of naar elders

te geleiden.
|| Keetje. . . komt haar nieuw vriendin-

netje ten minste... driemaal 's week» bezoeken, en
word altyd zonder fout van haar broer afgehaalt,

v. effen, Speet. 6, 4. (Hy) verzogt de eer te mo-
gen hebben, om de drie dames op overmorgen te

mogen afhalen, omdat er eeu koopvaardyschip. . .

zoude aflopen, Burg. 354. He schepen, uit Constan-
tinopelen derwaerts gezonden om haer af te halen,

l'avid, Hist. 4, 33S. Eduard..., die zich juist in

Holland bevond om zijn jonge vrouw af te halen

,

v. lennep, Gesch. 2, 80. De dag. . ., waarop tante

\ an Bempden miju zuster en mij zou komen afhalen,
om ons naar haar buitengoed te begeven, v. lennep,
Rom. 3, 262. Om zijn logeergast aan üe pleisterplaats

der diligence te gaan afhalen, K. Zev. 1, 200. Zoo
aanstonds komt Bettemie mij afhalen om eeu toertje

te rijden, 2, 131. Iemand met rijtuig komeu afha-
len, 1, 297; 2, 281; 4, 88. Men haalt elkaar weer
af om te zamen schuitje te varen, beets, C. O. 124.

2) Af in den zin van naar beneden (31 , «). Van
voorwerpen , die zich op eene bovenverdieping of op
zekere hoogte bevinden. Ze naar beneden halen, zich

naar boven begeven om ze naar bengden te brengen.

|| Het boek is boven; ik zal het even afhalen. De
wasch afhalen (van den zolder), 'i'urf afhalen. —
Haal uw goed af, langendijk 2, 297. üe kano-
niken . . . haelden het lyk af (van de galg) , en be-

itelden bet ter aerde, david, Hist. 4, 209.
II) Halen in den zin van trekken.

1) Af in den zin van verwijdering (130, a). Met
een persoon als object. I

«) Eigenlijk. Iemand met kracht of (geweld naar
zich toe trekken en daardoor verwijderen wan de plaats,

waar hij zich bevindt. || Het... razend' grauw\, dat

met ongemeen geweld naar het schavot toedroi

den beul er wilde afhalen, coNsciENCt 1, 106
b) Overdrachtelijk. Iemand van iets, afhalen

,

van eene handelwijze, eene verbintenis enz. Hem
sterken aandrang bewegen "om daarvan I af te gaW
door krachtige overredingsmiddelen hem daarvan
brengen , aftrekken , hem nopen ze te laten varen. Verg

Afbrengen, I, 2, a. y).
|

(Hij) wist, door beloften

en bedreigingen , de Galliërs van het bondgenootschap
af te haleu, v. LENNEP, Gesch. 1, 31.

— Aaniii. Men vindt afhalen in dezen zin ook
gebruikt zonder bel voorz. aan , eii dus zouder uit-

drukkelijke vermelding van datgene, waarvan men
iemand afbrengt; t. w. waar dit van zelf uit het

verband kan worden opgemaakt,

Haet iek hem um sijn doen .' vloeck ick hem oin sijn dwaeleu?
Uat ly ik-u Hemel niet ' lek traeht hein af te haelen

,

lek tliuon hem sijn gevaar, ick wy«' hem 't beter pad.

HUYQBVS 1 , 854.

Het hedcudaags.cn taalgebruik laat dit niet meer
toe ; het vereischt de bepaalde aanwijzing van hetgeen

men iemand doet verlaten , en afhalen gaat dus altijd

vergezeld van liet voorz. van of vau eeu der bijw. van

plaats . er, hier, daar, ergens enz

.

-— xvnitie F.. V oorheen werd afhalen ook in an-

dere toepassing genomen , waarbij echter af mede in

den zin van verwijdering werd opgevat. Men bezigde

het namelijk met eeu onstoffelijk object, en vergezeld

vau het voorz. uit. Iets afhalen uit {iets anders)

het daaruit afleiden , vau ïneeniiig zijn dat het daarin

zijn punt vau uitgang gehad heeft, dat het daaruit

voortgevloeid , daaraan ontleend is. Thans verouderd
eu door afleiden vervangen. || Muratorius haalde het

gebruik af uit het beginsel der Platonische liefde

,

p. nieuwland, Lelt. Verl. 2, 414.

2) Af in den zin van wegneming (30, e).

a) Eigenlijk (3U, e, et). Van stoffelijke voorwerpen

,

die aan, op of tegen iets anders zitten. Ze doorhalen
of trekken daarvan wegnemen.

«) In 't algemeen, van allerlei voorwerpen.
|| Eenen

haas , eenen paling het vel afhalen. De vezels of dra-

den van peulen of snijboonen afhalen. Gij haalt mij

ttlkena bet dek (de dekens) af. — Eenen tuinmans-haak
,

waarmede men de rijpe vruchten van de booinen af-

haalt, ÏOK.KE, Ver;. W. 1, 261. Als de honger...
aan zoo een been moet knagen, waar hij toch niet

veel kan afhalen, 12, 29.

Des tvijsgeen, die

lier dwaaling 't masker af durft haaien.

feith , Oden en Ged. 1, 137.

- Voorheen ook, in overdrachtelijke toepassing

op onstoffelijke zaken, voor wegnemen in 't alge-

meen. Verg. Mnl. Wdb. 1, 138.

U zynghen, u clynghen, u blydc ruten

Kn zullen u de zonden niet afhalen.

v. D. müeleu, V. d. Ketyv. 93.

,}') In 't bijzonder, als scheepsterm. Afhalen, ab-

soluut gesteld, d. i. zonder vermelding van het voor-

werp, waart>«« iets wordt afgetrokken.

1". Van eeu eind touw. Het door rukken of te sterk

aanhalen doen breken of losscheuren van datgene,

waaraan het vastzit.
|

Wie heeft den schoot afgi-

haald? Pas op! ge zult de lijn nog afhalen.

2°. Van een zeil, dat den wiud van voren heeft en

dus tegenligt (tegen den mast drukt). Het door 't haleu

of trekken aan de brassen van den mast aftrekken en

weder vol doen staan. || De voorzeileu afhalen.

b) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt, in dat van

ontdoening overgaat (30, e, ,J). Van voorwerpen,

waaraan of waarop iets anders zit. Ze daarvan ont-

doen door het er af te halen of te trekken.

«) Van een bed. Het van de lakens, dekens en

kussens ontdoen; deze er afnemen, om het opnieuw te

kuuuen opmaken. || Dezen morgen moest ik op ver-

scheiden kamers bedden gaan afhalen , loosjes , Bronkh.

3, 302. Het opmakeu en afhalen der bedden en het

schoonhouden der kamers... kwam op haar alleen

neer, K. Zev. 4, 43.
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,i) Van peulen en snijboonen. Ze ontdoen van de

vezels of draden , die de beide deelen der «cheeden ver-

binden, deze vau Je -eheeden aftrekken. || Die peulen

llaoht afgehaald. — Al- zij . . . een handje hielp

aan 't inmaken vau groenten of aan 't erwten doppen

,

het snijboonen aflnlcu •-,/.-, A.' Zee. 2, 30.

\ au klein wild en ander gedierte. Het vau 't vel

ontdoen, door dit er af te trekkeu ui te struopen.

I
liai- , eeu konijn, een marter afhuleu.

3) Af in Jeu ziu van ontleening (80, h ). Van
taken, die aU hel Voorwerp vau bezit «uiden aan-

gemerkt.

n) Met eeuc /.aak, Jour het \ooiz. mm ol door

eeu bijw. van plaats, ert hier, daar en/, aangewezen.
Van ">ir zaak ielt afhalen, r iets afhalen, er

I in halen, er eenig bezit of voordcel aan out-

leenen , er etnig voordeel uit trekken; niet het bij-

denkbeeld, dat men zich dit op min uf inccr sliukschc

wijze verschaft. \\r_' Achleromhalen. || Vau alle

zaken, die hij behandelt, «eet hij wat af te halen.

Hij wilde zich met dat plan niet inlaten; hij begreep

wel, dat er toch niets af te halen [niets pan Ie Aait

b) Met een persoon in Jeu S*™ nv. Iemand ieli

«fhalen, het van hem verkrijgen; met het bijdenk-

beeld , dat zulks ondanks den eigenaar , met geweld of

list, of althans op sliuksche wijze geschiedt. || Hij

weet mij altijd wat af te halen. — Zij heeft hem alles

fgl haald , wat hij bezat , wtlL. i

t) Af n den zin van naa 31 o). Vau
vlaggen en wimpel- aau Jen mast. Ze strijken, laten

zakken, t. w. door dr lijn. waar zy nu vastzitten,

omlaag te trekken. Hetzelfde als het meer gewone
yterhaUn.

|| ( Hij laat ) al zijn zeilen inucuv

haalt ook den wimpel, die ouder de Groot
woei, af, en:., v. LENNEP, Oeteh. 7, 43.

Ifl. Afhaler, afhalinij (BILD. Brief. 1,28
AFHALER, in de volksspiaak aeuaaluEk,

znw. in., rav. -haters (-haalden), vr. -haaht
haaUlers. Van Afhalen met het acliterv. -er. Eigenlijk

in 't algemeen iemand die afhaalt , in de verschu-

il van het woord: doch wcü
gebruik. Voorheen inzonderheid gebezigd iu de opvat-
' •-• II, 3, b), als schertsende benaming van een

persoou , die een ander iets weet af te halen , het op

slinksche wijze van hem te verkrijgen. || Hoe grooter

een ryke is, hoe veel meer afhaalders hv heeft, Leen.

5, 3f>6.

AFHAMEREN, bedr. zw. ww., met hebben:

hamerde af, heeft afgehamerd. Dit Hameren
in den zin van ten einde toe (30 , k), HJ. abhanimern

,

doch in anderen zin.

1) Eigenlijk. Van metalen voorwerpen. Zr zuu lang

hameren , met den hamer bewerken , als vereischt wunlt

;

t w. totdat ze af zijn of althans geene hamerin

behoeven. || Zijn de stangen afgehamerd?

2) Overdrachtelijk en schertsend. Van den vuorzit-

ter eener vergadering als subject, en ecne zaak die

behandeld wordt als object. De zaak spoedig, en bijna

zouder beraadslaging , ten einde brengen door een slag

met den hamer, waardoor zij voor beslist, voor aan-

genomen of verworpen, verklaard wordt. || Die „vele

andere werkzaamheden " worden dan afgehaui rd ou-

der het gedruisch der vertrekkende of inpakkende le-

den , onder het dichtslaan der deuren , en meestal voor

ledige zitbanken , Vil een dagblad.
— Ook met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar onz. || Er was gisteren in de Raadsvergade-

ring heel wat te doen; maar de Burgemeester weet

mooi af te hameren \de zaken vlug af te doe»).

AFHANDELEN, bedr. zw. ww., met hebben

:

handelde af, heeft afgehandeld. Uit Handelen en

Af, beide in verschillende opvattingen. Hd. abhandeln.

I Handelen iu den zin van handel, koopman
schap drijven, en Af in dien van rmtleemng (80,4).
Van koopwaren "f andere bezittingen '/.<• door handel

of koop van deu rigmaar verkrijgen, uit zijn bi

eigeo bezit overbrengen; mei hel bjjdenkbeeld

,

koop niet gereedeüjk, maar eerst na eenig ondi

delen I wordt I ban; ibruik

men hem zyue tieu slaaven, ydex op zjnen
i prys . ton afhandelen, brandt, De Ruiter, 259.

I

I

Handelen in den zin van redeneeren , bespre-

i Af iu dien van ten einde toe 1 30 , k).

1 i Met eene zaak, waarover meu spreekt of schrijft,

als object.

Wel eeneu persoon als subject. Eeue zaak mon-
Jeling of schriftelijk ten einde toe behandelen , er

zooveel van zeggen of schrijven , als men weet of

; oordeelt. || Nu ik het eerste punt heb afge-

handeld, ^a ik over tot het tweede. Het is den leeraar

niet mogelijk, de geheele geschiedenis in eenjaar af te

handelen. — Dos heb ik myne belofte gestand gedaan,

en bel boek... afgehandeld (ten einde toe beoordeeld)
,

v. eh i I. 1'J2. Wij hebben dit gedeelte

vau ons ondel bov n afgehandeld, kempek,
•->, 278.

b) Vau twee of meer personen als subject. Eene
zaak onderling ten einde toe behandelen, er over en

weder zoo lang over spreken , totdat meu het een- _-e-

wordeu of de zaak tot eene beslissing gebracht is , of

althans «,j lang als men dienstig oordeelt. || Mijn

vrouw is thans in eencn staat, dat haar geeue tn

lijkheden dienen
;

laat des alles tnsschen ons afgehan-

deld worden, IPildxch. 3, 352 Over die prijsvraag .

nid ik u, ntl niets meer' dat is afgehandeld, GREL,
Ond. en Phant. S -V afag ik u doen opmerken,.,
dat de/e zaak sp afgehandeld te worden .

v. LENNEP, Kom. 8, 136. Wij hebben nog iets af

te handelen, mijnheer en ik, K. Zev. 3, 100. De

hceren schijnen familiezaken te willen afhandelen

,

5, 85. Nadat de geldquestie afgehar.leld was, 1, 14?.

Toen zij dit onderwerp hadden afgehandeld, 5, 101.

Ook met verzwijging van het object, en du-

schijnbaar onz. || Wij hadden over het treurspel nog
niet afgehandeld, OEEL, Draeh. 74. Daar begint de

man, na met Tante afgehandeld (het noodige bespro-

ken) te hebben , zich naar mijn gezondheid te infor-

raeeren, K. Zet i. 188.

ne bepaling van hoeveelheid als object.

Vau het onderwerp, dat men behandelt, of waarover

men met anderen spreekt, eene zekere mate afdoen.

wijzer heeft iu dit jaar niet vee! afgehan-

deld. — Daar ik mij weinig meer herinner van

\van alles wal) wij vcnlcr Afhandelden, v.

LENNEP, Rom. 3, 164 Wij hadden dikwijls te za-

iii ii nrjj wat afgehandeld {bepraat) , beets, C, 0.49.

Ifl. 'i (in Je bet. II, 1, en zonder nu ,

zeer verschillend van hd. abhandlung , waarvoor oozp

taal verhandeling .

AFHANDIG, bnw., om de absolute beteckenis

zonder trapp. v. vergel. Voorheen ook afhendig :

zie kil. en verg. behendig. HJ. abhandig. Met het

achterv. -ly afgeleid van Hand en Af al-

in den zin van verwijdering (88). Afhandig is du-

eigenlijk van de hand af, d. i. van of uil de hand
verwijderd, aan iemands hand ontnomen, en bij uit-

breiding, daar hand (evenals lat. manuit als zinne-

beeld van macht geldt , zooveel als aan iemands macht

onttrokken. Doch het woord is Uitsluitend praedicatief

gebruikelijk, t. ». in de zegswijze:

— Iemand iets afhandig maken , het aan zijne

macht , aan zijn bezit ontrukken , het hem ontnemen

,

hetgeen geschieden kan zonder het doel om het weg-

trenomene voor zich zelven te beh' nden. ||
Soekende
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met alle middelen hem zyn stadthouderschap afhandig
|

te maaken, V. heemskerk, Are. 232. Dat de Gel-

der9che geheel Hollandt hem souden afhandig maaken,

240. Als of hy haar eene trouwbelofte , met zyn bloed

ondertcekeud , eerst gegeeven , en daarna , met louter

bedrog, weder afhandig had gemaakt, v. effen,

Speet. 8 , 5. Zij . . . vreesden , dat men hun ... die

boeken, bij sub- en obreptïe , afhandig maken mogte,

fokke, Verz. W. 8, 53. Men had hem zijne legioe-

nen onder een valsch voorwendsel afhandig gemaakt,

v. limb. brouwer, Cesur , 3, 119. Het schijnt dat

de Heereu mooi benauwd zijn , dat men hun den ge-

vangene afhandig maken zal, V. lennep, Som.

8, 298. Hoe de Admiraal S. Van der Hagen in 1605

het eiland Amboina den Portugeezen afhandig maakte,

conscience 1 , 269 b.

Nadat ik haar te gader

Juweelen , kleed en geld afhandig had gemaakt.

FOCQUBNBROCH 1 , 4'2Ü.

— Blijkens de aangehaalde voorbeelden wordt af-

handig maken ook gezegd van zulke objecten, die men

niet in de hand houdt; hetgeen bewijst, dat hand hier

niet in den eigenlijken zin, maar in de overdrachte-

lijke beteekenis van macht bedoeld is. Thans echter,

nu die beteekenis van hand bijna in onbruik is ge-

raakt, begint de eigenlijke opvatting van dit woord

op den voorgrond te treden, en bezigt men afhandig

maten bij voorkeur van voorwerpen , die iemand uit

de haud of althans van 't lijf worden genomen. De

klankgelijkheid met handig heeft daarbij ten gevolge,

dat men tevens onwillekeurig denkt aan behendigheid

of list: een bijdeukbeeld, dat niet in het wroord zelf

ligt en er voorheen niet aan verbonden was. Afhan-

dig maken wordt dus thans meest opgevat als het be-

hendig ontnemen van iets, dat iemand in de hand of

bij zich heeft. || Iemand een mes, een dolk, een pistool

afhandig maken. — Een knecht (in een logement). . .,

die u uw sleutel afhandig maakt [uit de hand neemt),

kneppelh. 7, 40.

— Daar de uitdrukkiug niet bepaald onderstelt , dat

men het weggenomene voor zich zelven behoudt , geldt

zij soms als euphemisine, om het wegkapen of ont-

stelen van eenig voorwerp van de minst ongunstige

zijde voor te stellen. || Iemand zijue beurs, zijn or-

loge, zijn sigarenkoker enz. afhandig maken.

AFHANGELING , bij dichters ook afiianu-

ling , znw. na.; vr. -hangelinge; mv. gemeensl.

-hangelingen. Van Afhangen (in de bet. onz. 11 , 1, a),

met het achterv. -l-ing. Hd. abhangling. Iemand,

die van eene hoogere macht afhangt, aan haar on-

derworpen of ondergeschikt is, en zich in doen en

laten naar haar voegen moet.

Vermeet Gy 't u , o Mensen ? Uy vrij zijn in uw wil ?

Afhangling van 't heelal , en vreemdling aan u-zelven

!

B1LU. 5, 'J18.

— Inzonderheid met minachting gezegd van dengeue,

die zich gewillig aan het gezag van een ander onder-

worpen heeft en hem onderdanig naar de oogeu ziet.

|| Is het des niet eene kwalijk geplaatste grootschheid

iu ii, n de nederige afbangelinge te inaakeu... van

lieden , die gij om hen zelven niet zoudet verkiezen ?

IVildsch. 1, 147. Neen! deze school kon voorgeenen

Napoleon slaafsche afhangelingen of handlangers van

zijne willekeur kweekeu, v. d. palm, Eed. 4, 186.

Die snoode , die geen' zoon al* Cezar zien regeeren

,

Maar haar afhangling wilde.

BILD. 4, 909.

AFHANGEN, onz. en bedr. st. ww. der 7de

tl., met hebben : hing af, heeft afgehangen. Uit

Hangen en Af, beide in verschillende opvattingen.

Hd. abhangen en abhangen. — In de eigenlijke be-

teekenis was het woord reeds in 't Mnl. bekend ; in

de figuurlijke is het ons niet vroeger dan bij van
effen voorgekomen.

I. Onzijdig (lid. abhangen).

Hangen als onz. ww., en Af in den zin van naat-

beneden (31 , a).

1) Eigenlijk, van stoffelijke voorwerpen.

1 ) Van voorwerpen , die met het boveneinde aan

iets hoogers bevestigd zijn. Naar beneden hangen,

zich van boven af nederwaarts uitstrekken zonder

steunpunt van onderen, en dus met losse, slingerende

beweging. || Een afhangenden gordel, Num. 31, 50.

De neusdoek voor op de borst met twee af-hangcude

tippen, v. heemskerk, Are. 21. Tot de grond toe

afhangende kleederen, v. effen, Speet. 7, 51. Hil-

legonda zweeg . . . en speelde met een der akertjes

,

die van haar' doek afhingen, loosjes, Buism. 2, 336.

Een hoed met afhangende randen, v. lennep, Rom.

3, 14. Welgevulde hemelsblauwe kussens..., van

welker hoekeu zware zilveren kwasten afhingen, 7,133.

Wijd afhangende mouwen, E. Zev. 3, 266. Den le-

digeu Gouwenaar, dien hij tusscheu duim en vinger

loodrecht naast zich neer liet afhangen, 1, 209.

Ln om heur schoudren jiluoit gij, lente aan lente,

Het bruiloftskleed , dat afhangt tot heur voet.

TBN KATE , Schepp. 90.

Al hing hem 't krullend haar

Nog langs de|schouüren af.

TH. v. RIJ8W1JCK 85 b.

— Bij uitbreiding ook van planten gezegd , die

nunuc takken nederwaarts laten hangen. ||
Onder de

takken der afhangende rhododeudrous, K. Zei). 3, 92.

Een 'oude, afhangende braamstruik, v. beers,2«-
vensb. 137.

2) Bij uitbreiding, van een grond. Zich iu een

hellend vlak naar beneden uitstrekken. Verg. Afdalen,

\, b, n). Alleen in het tegeuw. deelw. afhangend en

iu de uubep. wijs, als onz. znw. gebezigd, in de uit-

drukking: in hel afhangen (van een berg, een heuvel

enz.), op de helling of glooiing. Verg. hel afgaan

(bij Afgaan, ouz. E, 2, «) en mnl. dal afhan-

gende (Mnl. Il'db. 1, 138), hd. abhangen euabhang.

Thaus niet algemeen meer in gebruik, meest in ge-

westelijke 9praak. || Een afhangend (uitspringend)

dak. In het afhangen van den berg staat een loge-

ment. Hij woont heel lief in 't afhangen van een

heuvel.

II) Figuurlijk. Altijd vergezeld van het voorz. van.

Van iemand of iets afhangen , aan een persoon of

eene zaak, die als hooger gedacht wordt, verbonden

zijn iu een staat van ondergeschiktheid , die eigen vrije

beweging uitsluit en het volgen der bewegingen van

den hoofdpersoon of de hoofdzaak noodwendig maakt.

Doch deze algemeene en letterlijke opvatting wijzigt

zich 1° naar gelang het onderwerp, dat afhangt, een

persoon of eene zaak is, en 2° naar gelang het af-

hangt van een persoon of van eene zaak.

1) Van personen. — a) Van iemand afhangen,

tot hem iu ondergeschikte betrekking staan, zoodat

men in doen en laten niet vrij is , maar door den wil

of de handelingen van den ander geheel of gedeeltelijk

beperkt wordt. || Bediendens, en die van hem vol-

strekt afhangen, v. effen, Speet. 7, 88. Ik ben

meester van myu lot, hang van niemand af, Leev.

1, 338. Van myne Mama... wil ik in deezen niet

afhangen, 2, 317. Hoe hard kwam het my voor...

van dien man geheel af te hangen, 4, 104. Zich ge-

dragende alsof hy van niemand meer afhing, en in

Thuringen zelf koning was, david, Bilt. 2, 391.

Wat is het recht des Volks ?

Niet van een woesten hoop van schreeuwers af te hangen.

BILD. 14, 172.
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— In oneigenlijke toepassing, meest in dichterlijken

ttjjl. f'au :icA zelven (alleen) afhangen , d. i. van nie-

mand anders, en dn- /uovcel als: Aan niemand on-

dergeschikt, zijn eigen meester zijn.

Pin God fc'Huk tfl Jljn , van Hem «een wet Ie ontf,

Maar \<mi /ich-zclf alleen Trynutchllg af te hangen,
BILD. 14 , 190.

Een waarlyw hangt van /i-:l> zelven af.

HBLMBKS, t?«*. 3, 63.

Hij uitbreiding uuk , zonder het denkbeeld van

eigenlijke ondergeschiktheid i
Iemands hulp volstrekt

behoeven , zoodat men zonder hem niet voortkan , niet

vrij is in doen en laten. || Ik weet niet, of de japon

morgen klaar kan zijn , ik hang van de naaister af.

Bij het bouwen van een buis hangt men van den tim-

merman, van den smid , van deu behanger euz. af. — Zy
hangt van niemand af, omdat z\ genoegzaam is voor

zich zelf, Blank. 2, 320. Uc blindheid zijner moe-

der, die. . . voortaan geheel van vr_eemden zou moeten

afhangen, loosjes, Buitm. 4, 81.

— tailin. Met ons taaieigen iu strijd is het ge-

bruik van afAangen , in navolging van fr. dipendre
,

il- term in het leenrecht, van personen — en bij

uitbreiding van landen — gezegd , die tot ecu ander

persoon of een ander gebied in leenrocrige betrekking

staan. De leenman is, behoudens de verschuldigde hulde,

manschap en trouw , een vrij man ; hij is aan den

leenheer niet ondergeschikt , hangt niet vau heut af,

naar onze opvatting vau het woord. Ten onrechte

spreekt men dus van hertogen, die van de Longo-

bardischc of Fraukische kroun „afhingen" (Oiviu,

Hut. 3 , 12 en 48), of vau „graefachappen en her-

togdommen , die van de dry 1'iauksche rykeu af-

hingen" (2, 414), d. i. er aan leenroerig waren.

Afhangen iu dezen zin is een gallicisme.

b) Van iets afhangen, er zoodauig aan ondi

pcu zijn , of den machtigen invloed er van zoodanig

ondervinden , dat men niet vrij is iu zijne handelin-

gen, maar zijns ondanks iu doen en laten zich naar

die macht of dien invloed richten moet , of wel, dat

hel lot, hetwelk meu te wachten heeft, daardoor be-

paald wordt. || Wj uien met medelyden, hoe hy

schynt af te haugen van alles, dat buiten hem werkt,

Leev. 6, 259. Zijn nicht heeft niets en hangt alleen

van ooms gi daf," V. LENNEP, Hum. 3, 230.

Welk een ouaang 1 ik ondervond, op de

gedachte, dat ik van de bescheidenheid diens mans
afhing, 3, 200. Bemildeld genoeg oin van niemauds

gunst af te hangen, K. Zev. 1 , 14. Uut... ik er

hartelijk voor btlaukcn zou,. . . van eens ander? lui-

men af te hangen, 2, 3. Het denkbeeld hindert mij,

van de genade van anderen af te hangen, 2, 130.

Dat zij dus tot tweemalen toe van de goedhartigheid

cener dienstbode had afgehangen, 3, 37.

'«IroOïl ge u, Tan lijn' wil, zijn' oogwenk, af te hangen.'

BILU. 3, 356.

Wy waken, beuik-n , droOBMm, slapen
,

En hingen van vijf zinnen af.

TOLLENS U , 24.

— Ook van een land gezegd, als verzamelpla

menschen, of van vermogens enz., die den mensch ver-

tegenwoordigen. || Dat het graifschap van Vlaendercu

niet meer afhing van den enkelen (f. de enkele) wille-

keur des Koniugs, david, Hist. 4, 243.

Een Sotcr, van wiens wenk heel 't aardrijk af zal hangen.
B1LD. 3, 14.

Mnn ziel, die zuivre glans, die woudre oustoriijkheid,. . .

Hangt ze ook van 't wuft geval des broozen stofklomps af?

faun , Oden en Gei. 1 , 47.

2) Vau 2aken, t. ». toestanden, voorvallen, wer-

kingen of handelingen.

o) Van iemand afhangen, in zijne macht zijn,

zoodanig te zijner beschikking staan , dat het al of

niet zijn of geschieden , of de wijze daarvan , door

hem bcpaal.1 ld wordt. || Of dit wel eens

van my af hangt , laat ik nu eens daar , Leev. 1 , 296.

Zoo hangt het lot der natiën dikwijls af van een'

man, v. u. palm, Bijbel v. d. J.\ 1 1 , 21. Debcnoa-

ining hangt van de Staten af, v. LENNEP, Hom. 8, 43.

Zij, van wie voornamelijk de beslissing afhangt, 8,

244. Zijn lieele toekomst hangt immers van mij af,

K. Zei;. 4, 133.

I ai van u alleen
'

TEN K.VTK 4 , 464.

— Zuu (indien, als) Act van mij afhing, indien

het in mijne macht stond , iudien ik er vrij over te

beschikken had, t. w. dat het gebeurde. || Zoo het

vau 111 ij afhing, gy zaagt hem vandaag uog, CON-
-i BNC1 I , 220 a. Zij t verzekerd,. . . dat, zoo 't vau

mij afhing, het morgen vrede zou wezen , v. LENNEP

,

Hom. 7, 174. ,0! indien 't van mij afhing, ik zou

uiet ver behoeven te zoeken , A'. Zev. 1 , 288.

— Zoover het van mij afhangt, voor zooverre ik

er over te beschikken heb. || Elke wensch, dien y
voeden mocht, zoover 't van ons afhangt, zal ver-

vuld worden, K. Zev. 5, 328.
— Iets van iemand laten afhangen, het overlaten

aan zijne beslissing, of aan het voorbeeld door hem

te geven. Hetzelfde als afhankelijk maken of— stellen.

|| Neemt gij het voorstel aanV Ik zal het van mijn

vader laten afhangen.
— Het subject van afhangen kan ook uitgedrukt

worden door eenc onben. wijs met te (in de spreek-

taal ook min zuiver om te), of door een zelfst. bijzin

met of, hoe, wat enz. || Gelukkig of ongelukkig te

zijn , hangt van u zelven af. Of hij de benoeming zal

aannemen, hangt van zijne vrouw af. Wat ik doen

zal, hangt van u af. — Hoe lang of hoe kort ons

verblijf daar ziju zal, zal van mijn grootvader af-

hangen, K. Zev. 5, 244.
— Veelal wordt iu deze gevallen het subject voor-

aan door hel vertegenwoordigd, en de volledige uit-

drukking achter bet WW. geplaatst ; zoodat afhangen

schijubaar onpersoonlijk gebezigd wordt.
|

Het zal

gedeeltelijk van deu Ritmeester zelven afhangen, of

het plan uitvoerbaar is, v. LENNBF, Hom. 8, 299.

Dat het maar van ons afhangt, om een deftig ge-

laat... aan te uectneu, Blank. 1, l'oorr. XXIII.

IM zal vau u afhangen, om een goed en gerust le-

ven te hebben, leev. 1, 268. Een betrekking, waarin

het slechts vau mij afhing, ecu ruim bestaan... te

verwerven, v. LENNEP, Hom. 3, 208. Dat... het

van de Heeren Staten afhangt, in geval van veroor-

decliug, genade voor recht te doen gelden, 8, 272.

Ik heb wel gehoord, dat het van den Heer Flinck

ha 1 afgehangen , een cigeu huisgezin te bezitten , A'. Zev.

5, 136. Het hangt dus van M. r'ruyts alleen af, oni

allen blijde en gelukkig te maken, CONSCLENCE 1, 184 a.

„Het hangt van u maer af," dm liet de dog zich hooren

,

„Zoo vet te zvn als ik."

coNiNCKx, Fabelen, 11.

i) Van iets afAangen, er in zoodanige betrekking

I
aan , dat het al of niet zijn of geschieden , of

de wijze hoc, er door bepaald en geregeld wordt.

«) Van toestanden, voorvallen, werkingen of han-

delingen iu 't algemeen. || Vermids de winst of het

verlies van de aanzienlykste sommen van ecnen dag. . .

kan afhangen, v. effen, Speet. 8, 179. Van de/e

behandeling hangt de gelukkige uitslag. . . af, fokke,

B. H. 1 , 48. Alleen van de wetten hangt ons burger-

lijk geluk, alleen van de beoefening der letteren eenc

goede wetgeving af, kempeb, VerA. 1, 297. De
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middelen ter verdediging..., waarvan het behoud de-

vaderlands afhing, 2, 16. De oor/aken, waarvan de

bloei der letteren en der kunsten bij een volk afhangt,
2, 101. Hy zal geen vingerbreed achteruit gaen, want
zyn oorlogsroem hangt er van af, david. Bist. 1,

232. De duur van mijn verblijf alhier hangt af van

het . antwoord, dat mij gegeven zal worden, v. lkn-
nep, Jtom. 7, 153. Het sluiten vau mijn huwelijk

hangt vau het sluiteu van den vrede af, 7 , 282
Dut zal afhangen van omstandigheden , K. Zev. 1 , Sli.

Ik zal . . . hem zeggeu, dat mijne rust , mijn geluk , mijn

leven van zijne toegevendheid afhangen, CONSCIENCK
1, IS 6.

^ an begoocheling der ziuuen
Hangt de ware min niet af.

B1UJ. 10, 1U.S.

Wen , van 't licht van onze reden
Hauge on* /ielhgelnof niet af'

1 4 ,
.til».

Van zijn hoofd en hand
Hne*;t uil 'te redding af vau 't dierbaar Vaderland'

TE" KATS S, 28fi.

Een krank helieer, dat afhangt vau een degen!
3i iiiMMEi.

, Slruensee, 42.

— Iets laten afhangen van (iets anders), de be-

slissing er van uitstellen, om ze te regelen naar iets

anders, dat nog onzeker is. Hetzelfde als afhankelijk
maken of — stellen. || Ik weet nog uiet, wanneer ik

vertrekken zal; ik moet het van omstandigheden la-

ten afhangen. — Dat hij de waarheid vau zijn gezegde
wilde laten afhangen van een gevecht, v i. i:\Mr
Gesch. 1, 1(14.

— Iets doen afhangen van {iets ouders), het

daaraan onderwerpen, aan deu iuvloed er vau onder-
geschikt maken. Dichterlijke uitdrukking voor het meer
gewone afhankelijk maken.

1'ie als een godheid heerscht door de almagt van uw zangen
,

En vreugde en weemoed van uw klanken af doet hangen.
iiblmers, Nag. Ged. 2, 11.

Wee dien zwakke, ctïo , door gloriezuclit bevangen,
Van volk-gejuich of blaam zijn welzijn af doe hangen.

bild. 14 , 409.

- Het subject van afhangen kan ook uitgedrukt
worden door een zejfst. bijzin met of, hoe, wat enz.

II Of hij nog wat blijven zal, hangt van een brief

af, dien hij verwacht. — Wat ik in de wereld bezit

of immer zal bezitten, hangt af van zijne genegen-
heid tot mij, conscience 1, 18 b.

— Veelal wordt bet subject in dit geval vooraan
door het vertegenwoordigd, en de bijzin achteraan
geplaatst (verg. bij 2, a). || Het zal van de om-
standigheden afhangen, of ik komen zal. Het hangt
van uw voorbeeld af, hoe ik handelen zal.

— Moet het subject uit het voorafgaande worden
opgemaakt, en wordt het, zender nadere aanduiding,
alleen door het verwijzende het vertegenwoordigd

,

dan kan ook de zaak, waarvau iets afhangt, door
een bijziu uitgedrukt worden , die dan door er van
wordt aangekondigd.

|| Het (b. o. mijn plan , mijne
handeling enz. ) zal er vau afhangen , welke tijding

ik krijg. — Wat Galjart betreft, zoo zal het (of hij

komt of niet) er vau afhangen, of bij verlof van
zijn Eskulaap heeft bekomen, K. Zev. 5, 156. Ieder

measch heeft zijn gevoelige snaar . . : 't hangt er

maar van af (het komt er maar op aan), die te

treffen, 4, 233.
— Zegsw. 't Zal er van afhangen, of V liangl

er van af, t. w. van omstandigheden , die nog on-
zeker zijn, die men niet noodig acht te noemen, en

die dus alleen door het onbepaalde er van worden aan-
geduid.

|| Ik weet nog uiet, wat ik doen zal; 't zal er

van afhangen. Komt gij morgen ? Ja, 't hangt er van af.

Aaiini. Afhangen gaat altijd vergezeld van het

I voorz. van. Bij vergissing schreef BILD.: „aan wier

|
uitspraak... elks leven af moet /tangen" (Navonk.

j

2, 104, Dichtte 14, 80 J. Het was eene onwille-

j
keurige vermenging van twee- verschillende uitdruk-

I
kingen ; hangen aan en afhangen van.

,. j
Met eeue bepaling vau hoeveelheid als subject.

Alles hangt af van (eene zaak), alles komt op dis

zaak aau, zij doet alles af, zij is van beslissend be-

lang, t. w. omdat al het andere daardoor bepaald en

geregeld wordt; veel hangt er van af, het is van

groot belang. || Vau de definitie hangt alles af, Leev.

f< , _"JS. Hangt alles uiet af van het licht, waarin

wy iets plaatzen: (i , 299. Hoe veel, hoe zée'r véél

hangt er af van hd en toeval! 7, 269. Hulpmidde-
len, vau welker gepast gebruik in dezen zeer veel

afhangt, suhrant, Red. 1, 79. Bedenk, dat all»«

van uw stilzwijgendheid afhangt, v. lennei', Rom.
3, 146. Alles hangt... vau de stemming af, waarin

men zich bevindt , IC. Zev. 1 , 50.

II. Bedrijvend (lid. abhdngen).

Hangen als bedr. ww., in deu zin vau doen han-

|

ijen, cu Af in verschillende opvattingen.

1 ) Af in den zin van verwijdering (30, a). Van

|
voorwerpen, die aan iets anders hangen. Ze daarvan

|

losmaken en afnemen. || Crordijueu , schilderijen, spie-

]

gels afhangen, f/dat den timmerman komen om de

zouneblinden af te hangen.

Schei pst. Hel roer afhangen, de baken van het

roer uit de viugerlingen lichten en daardoor hat roer

van het schip afnemen.
— Bij de zeesoldaten. Hang af! of hangt af!

commando om de omgehangen sabel- en patroontas

sehen af te leggen.

2) Afin den zin vau voltooiing (30, l). Bij d»

timmerlieden. Van nieuwe deuren, openslaande ramen
en dergelijke voorwerpen, die in hengsels of scharnie-

ren haugeu. Ze iu de kozijuen te pas maken en m
de hengsels of scharnieren brengen ; ze geheel af-

maken en hangen. \\ De deuren zijn gereed om afge-

hangen te worden. De kamerdeuren moeteu worden

afgehangen aan dubbele kuieren.

Afl. Afhangeling, afhankelijk.

Saiiienst. Afhangzaag.
APHANGZAAG, znw. vr., mv. -zagen,

verkl. -zaagje, mv. -jes. Uit Afhangen (in de bet.

bedr. 1 ) en Zaag. Verg. hd. aushiingsdge. Soort van

draaizaag , waarvan het blad aan het éénc uiteinde

in een baak gehangen is, zoodat men het daaruit kan

lichteu (afhangen), om hel door een geboord gat te

steken , en dan weder in den haak te bevestigen

.

t. w. wanneer men eene uitzaging te verrichten heeft

,

die nergens naar deu rand vau 't hout toe open i*

(kuiter, Technol. 1, 719).

AFHANKELIJK, ook aehankujk, bun
,

-Ujker, -lijkst. Vau Afhangen (in de figuurlijke bet.

ouz. II) met bet achterv. -lijk — in actieve betee-

kenis — , waardoor de regelmatige overgaug vau g tot

k bewerkt werd. De spelling afhanglijk en afhange-

lijk , bij vroegere schrijvers m zwang, is in strijd met

de gewone en natuurlijke uitspraak. Hd. abhünglich,

nevens het meer gebruikelijke abhdngig tGKIMM, D.
IFtb. 1, 55).

1 ) V au pei'souen

.

a) lu betrekking tot personen. Vau iemand af-

hangende \oai. II, 1, a) , aau hem ondergeschikt of

onderworpen , in doen en laten door hem beperkt.

|| Zynde uw vader slegts een dorps- predikant, tu moog-
lyk min of meer afhanklyk vau eene schatryke fami-

lie , Leev. 6 , 42. Deze (de kleinere volksgemeenten)

waren min of meer afhaukelyk van de eerst» (d»



Alll \.

qrovterei , DAVID, llisl 1, 7 IK opkomit der ste-

den , die te voren geheel afhankelijk waren van Jen
j

Landsheer of van haar bijroi

.»1P, Gesrh 1 . 181.

D, 14 . 199

Met dichterlijk

teekenis van afha* «.ATt

( Schepp. 165) van man en vr

Ho — i«lf»tandlf «1» d-

Ztj — ftitnltltik .ili de klimop,

den a.in t n n takken Inint.

— Iemand .tan :,ch\ afhankel . hem
aau /ijn gezag onderwerpen zich fan iemand af-

hankelijk maken, zich a:in •rpeu.

|| Betoonende dn, de /igtbiarste kit- r

.

zag der franken, van Reiken hj il

•TM, « t d Hu' 1 . 869
-

B haii

heb dat in staat is, om mj \an tro:

afhank-lvk te maken. Burg
\\ irdt

vermelding vi >n wien mi

dan ge. ft bel kking

te kennen , en vrel
'

dien

toe>tan l meer
in beteekenis gelijk in I Hij i- alt

baoktl; rcel afhanke-

lijker dan zijn broe'er.

— In deze abs srordt afhankelijk

uok bij uitbreiding p ii overdracht .•«/eed van Jen toe-

stand, dr maatschappelijke -itcltint.' mz, waarin zich

de afhankelijke persoon b:vi- mooi: mis-

tot haar ongeluk , in 1

stand, A.' Zev 2 . 5ó. Dat een jong meisje een af-

hankelijke betrekking kon verkiezen boven een hi

met icmnnd als hij, 2, ."i 1 1 Dit was een ra

maken van haar afhankelijke positie, 8 . 111 Haar
afhankejykc 'triling, 2, 1 1

.">

è) In betrekking tot zaken. \ an iets afhangende
0111, II 1 , b), er zoodanig aan onderworpen, dat

men er zich zijns ondanks naar richten niuet . > f de

bepaling van zijn lot er van te nachten heeft || l)c

zorgelooze goedaartighcid myns va Iers heeft niy.

afhankchk gemaakt van myos oom» uuver-

pligtc edelmoedigheid, / 13. Afhankelijk U
ui de goedwilligheid van anderen, A

Afhankelijk van maatschappelijke scheidsmuren van

rang, stand, enz., iiiir-, I 12t.

Tan ntvts «f lianklyk ti|ii. irgt Rpiclfct, i» 11»- il.

»il:i. 14 .
.

tie, ifanicti afhankluk van zi|ii iwaard.m KATX 4 , 01.

Ook absoluut gezegd , in den zin van om»
boven, bij «), t. w. onderworpen aan de macht der

natuur of der buitenwereld. In deze opvatting

alleen in dichterlijken -tijl, daar in het gewone spraak-

gebruik afhankelijk, absoluut gebezigd, altijd het af-

hangen van perionen onderstelt.

Fn leer, aflianklijk mentch . den glan* cttf gvoothttd vlieden,

BILD. 13 , 30.

2 Van z.akeu, t. w. toestanden, voorvallen, vver-

i of handel i

a > In betrekking tot personen.. Van iemand af-

hangende iun/ II, 2. -il, in zijne niaclit of fa

beschikking staande |l Zijn lot il van n afhankelijk.

I)e beslissing is van niemand anders dan van II

uing afhankelijk.

— lelt van iemand afhankelijk maken, of

—

stel-

len , het aan zijn gezag onderwerpen , het overlaten

aan zijne beslissing, of aan het voorbeeld door hem

gewone laten af
hanger. mag nooit zyne barm-

hartigheid afhangelvk «tellen van een ander persoon,

die hem Jaar leep 7,91.
i In betrekking tut zak" afhangende

(om. II, 2. ild of geregeld wordende.

Meestal dienende on ! wij/r

boedanighi i f niet op te b

is, daar zij bepaald moet worden door omstau

den. die nog onzeker zijn |
Ons veitrek is afhan-

kelijk van den wind 1 .• niet, hoe ik hel

zal aanleggen; het is afhankelijk van allerlei omstan-

digheden. — Zijn geluk of zijne eeuwige ramp af-

hankelijk te zien van dingen , waarmede ieder ander

mensen den spot zou drijven • 1 :) 4

dal aai

Van luim. en mode. ifhanketyk

HSLXSBS ,

Holt. .V. 175

— Iels afhankelijk maken , of — stellen {van tetl

ander*), de I aitstelleu , om ze te re-

naar iet- anders. Jat nog onzeker is. Hetzelfde

als het meer gewone laten afhangen.
,

vervulling ik mijne goedkeuring af-

',,k gemaakt had, bboen v. ik, Ferteh 97.

in. ; fhankcUjk

AFHANKELIJKHEID, zu« vr.,

oaming van rt Inrenden toe

Van Afhankelijk D tem -heid. lid. abhiing

lichkeit (r.RiMM, /'. Wth. tand van

afhankelijk te zijn ; de sta:, üe, die aan

het gezag of den wil van een ander, of aan den in-

eener hoogere macht onderworpen is, en *.icb

in doen en laten daarnaar richten moet. Het tegen-

telde van vrijheid. || Ik zoude mij den staat van

eene eerlijke aihangelijkl iliaamen, H ildsch

2, 30] i
volstrekte behoefte en lang-

durige afhankelijkheid, v. U. PALM, Kerf. 1.

Slaafsche en kruipende afhankelijkheid, 1, 135. Ter-

wijl onze harten, doordrongen van het diep

afhankelijkheid, zich opheffen tot den Alnuig

5. 144. Hier af haukclijkl Ifver-

trouwen en zelfgeii""gzaainlnid, ieerr. II, 2U. IH:

Grooten.

.

h onder di uf in

de afhankelvkheid van Jen heiligen Stoel, DAVID,

HUI. 8, lil. AU mm niet in . n positie is om ZIJD

ai i

!• i te ziju , Jan D

.• afhankelijkheid getroosten, A Zev. 2.

Niets, "f 't vordert vaste toornen.

Bedwang, afhatikljjkheld mi andre macht en «ei

Bitn 14,

taiiin. lu navolging van fr dependance, maar in

strijd met ut n afhankelijkheid

(met het niv. heden') gebezigd in Je concrete opvat-

an eene landatn een grootcr gebied

behoort. Men motst i

WAOi.s., I'ad. Il de b'zittiii.-

Staat werden weggenomen .onder deksel van af-

hangkelykheden" , d. i. onder voorwendsel dat zij aan-

hoorigheden van frankrijk waren.

AFHAPPEN, bedr. z.w ww ,
met hebben-

hapte af, heej't afgekapt I it Happen en Af 'm vrr-

.chillrndc opvattingen. Van eetbare dingen

1 ) Af in den zin van scheiding ('M), ei I, Ls door

happen van iets anders scheiden , met een hap af-

bijten 'ii. || Een stok van een brood, «au

een koek , van eet

Fanons, dle.lo 't loos bssplsdan,

't Lle.e mondje, •noepeniKra**
.

Tro» aan troijeti at i^ ba]

ToI.Lax.s I», a nr>*}r. Aai

aaltenen van dt rtrviktn inotpt'

j
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2) Af in den zin van ontleening (30, h). Met
eeii persoon (inensch of dier) in den 3 den nv. Iemand
iets afhappen, het hem ontnemen door het weg te

happen. Meest van honden gezegd. || De hond hapte

het kind zijn boterham af. Het hondje kloof aan een

been ; maar een dog schoot toe en hapte het hem af.

AFHAKEN, onz. en bedr. zw. ww., met heb-

ben en zij?i : haarde af', heeft en is afgehaard. Van
het znw. Haar en Af in verschillende opvattingen.

Hd. abhaaren eu abhdren. •

I) Onz. Hd. abhaaren. Hulpw. hebben en zijn,

naar gelang men de werking als eene handeling of

als eene verandering van toestand beschouwt. Af in

den zin van scheiding (30, c). Van harige dieren

en bont. Het haar van zich laten afgaan, loslaten,

verliezen ; veelal met het bijdenkbeeld , dat het zich

aan de kleedereu hecht. || Neem dien hond niet op

schoot; hij haart af. Die pels heeft zijn beste dagen

gehad ; hij begint af te haren. Mijn bout heeft al lang

afgehaard. Het is bijna geheel afgehaard.

II) Bedr. Hd. abharen. Hulpw. hebben. Af in

den zin van ontdoening (30, e, ft). Van de huiden

of vellen van dieren als object. Ze van het haar ont-

doen, ontblooten. || Afgehaarde hazevellen.

Afl. Afharing.
AFHAKKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

harkte af, heeft afgeharkt. Uit Harken en Af in

verschillende opvattingen.

1) Af in den zin van wegneming (30, e).

a) Eigenlijk (30, e, a). Van onkruid, gras, dorre

takken enz., die zich op een wandelpad, tuinbed enz.

bevinden. Het door harken daarvan wegnemen , weg-
harken. || Het gras van de paden afharken. Breng
het afgeharkte bijeen en leg het op den mesthoop.

b) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door ^/'uitgedrukt, in dat van

ontdoening overgaat (30, e, ft). Van wandelpaden,
tuinbedden enz. Ze door harken ontdoen van hetgeen er

up ligt, als van nitgewied onkruid, afgeschoffeld gras

enz. || Als het snoeien gedaan is, worden de paden

afgeharkt.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k).

Van wandelpaden euz. Ze geheel en al harken. || Als

al de paden afgeharkt zijn, moet ge de slooteu en

greppels ruimen.

AFHASPELEN, bedr. zw. ww., met hebben :

haspelde af, heeft afgehaspeld. Uit Haspelen (zie

ald.) en Af, beide in verschillende opvattingen. Hd.
abhaspeln (in de bet. 1).

1 ) Haspelen in den eigenlijken zin van op een

haspel winden , eu Afin dien van verwijdering ( 30 , a ).

a) Eigenlijk. Van garen (katoen, sajet, wol,

zijde enz.), dat om iets gewonden zit. Het door has-

pelen daarvan verwijderen of wegnemen ; het er van

afwindun en op den haspel overbrengen. || Zijde af-

haspelen {van de cocons der zijdewormen). Het ge-

sponnen garen afhaspelen (van de klossen). — De
cocons, waarvan men de zijde afhaspelt, kuyper,
Teclmol. 2, 513.

— Bij uitbreiding ook gezegd van datgene, waarop

het garen gewonden zit, dat dan de gausche hoeveel-

heid garen vertegenwoordigt. || Een klos afhaspelen,

al het garen , dat er op zit , op den haspel brengen. —
In verschen toestand . . .laten de cocons zich het ge-

makkelijkst afhaspelen, kuyper, Technol. 2, 513.

b ) Figuurlijk , in toepassing op zaken , waarin zieh

eenige verwikkeling of moeilijkheid voordoet, en die

met een verward kluwen garen worden vergeleken. Ze

in orde brengen , regelen , schikken , door de moei-

lijkheid uit den weg te ruimen. In sommige gevallen

na verwant aan de bet. 3), ofschoon toch daarvan

wel te onderscheiden, omdat hier de opvatting van

haspelen als harrewarren volstrekt niet in het spel i».

|| In een ogenblik was dat garen, dikwils zo verward

in andere gevallen , afgehaspeld (die moeilijkheid op-

gelost), v. effen, Speet. 6, 83. Dat ging nu...
goed, zoo lang ze dat spelletje onder malkander af-

haspelen konden, fokke, B. R. 4, 82.

2) Haspelen in den figuurlijken zin van dooreen-

warren, opgevat als venoard, slordig en onhandig

werken, en Af in den zin van voltooiing (30, l).

Van een werk. Het haspelend ten einde of in gereed-

heid brengen ; het met veel sukkelens , onhandig eu

slordig, afmaken; met moeite af knoeien.
|

Toen de

jongen eindelijk zijn werk afgehaspeld had. Wat hebt

ge dat borduursel weer afgehaspeld !

3) Haspelen in den figuurlijken zin van dooreen-

warren, opgevat als harrewarren, ijdel redetwisten,

en Af in den zin van ten einde toe (30, k.). Van
een geschil. Het haspelend ten einde brengen, het

uitmaken of beslissen door middel van vervelend rede-

twisten. Altijd in minachtenden of spotteuden zin

,

door het bijdenkbeeld , dat de geheele twist door den

spreker als een ijdel geharrewar beschouwd wordt.

1

1 Laten zij dat maar onder malkander afhaspelen

;

bemoei er u niet mee. — Dat ik niet kan begrypen

,

wat of men toch kan inbrengen tegen eene uitspan-

ning (den schouwburg), die, wel ingericht, zo veel

goeds kan uitwerken. Nu, dat mogen de geleerden

afhaspelen, Burg. 188.

Afl. Afhaspelaar (-laarsier), afhaspeling (beide

alleen in de bet. 1 , a ).

AFHEBBEN, bedr. onreg. zw. ww., met
hebben: heeft af, had af, hadden af, heeft afge-

had. Uit Hebben en Af als bijw. vau toestand , iu

verschillende opvattingen. Hd. abhaben.

1) Af iu den zin van verwijdering , t. w. van het

hoofd (30, a). Van een hoofddeksel, hoed, pet,

helm , muts enz. Het zóó hebben of drageu, dat het

van 't hoofd af is; het niet op 't hoofd hebben, het-

zij men het afgenomen , of nog niet opgezet heeft.

Het tegenovergestelde van Ophebben, doch met het

bepaalde bijdenkbeeld, dat men het in de hand houdt

uf althans bij zich heeft. || Al de omstanders hadden

de hoeden en petten af.

2) Af in den zin van voleindigd, voltooid, gereed

(25, B, b, a; verg. 30, /). Vau een werk, eene

taak enz. Ze voleindigd , voltooid , «/gemaakt hebbeu

;

er mede klaar zijn. || Hebt ge uw werk al af? Ik

heb het eerder afgehad dan gij. — Ik heb hem be-

loofd, als ik mijn' brief afheb, bij hem te komen,
Wildsch. 3, 358. De monnikkeu zaten een uur te

tenteren, eer ze een' regel afhadden, fokke, B. R.

2, 294. Ik heb juist mijn brief af, K. Zev. 3, 41.

AFHECHTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

hechtte af, heeft afgehecht. Uit Hechten en Af iu

den zin van verwijdering (30, a). Hd. abheften

(gkimm, D. Wtb. 1, 56). Kleermakers- en naaisters-

term. Van een draad, waarmede iets genaaid is. Dien

vasthechten, zoodat hij niet los kan gaan, en het over-

schietende eind afbreken of afknippen. || Die draad is

niet goed afgehecht, en gaat los. Pasop het afhechten.

AFHEFFEN, bedr. onreg. st. ww. der 4J°

kl., met hebben: hief af , hieven af, heeft afgehe-

ven. Uit Heffen en Af in den zin van verwijdering

(30, o). Hd. abheben. Verg. Mnl. U'db. 1, 139.

Van een voorwerp, dat zich boven op iets anders be-

vindt. Het opheffen , oplichten , en van die plaats

wegnemen; afnemen, aftillen, anichten.
|

Alsoo seyt

de Heere...: ., Doet dien hoet wech, ende heft die

kroone af (van het hoofd)", Ezech. 21, 26.

Thans is afheffen weinig meer iu gebruik, en wel

bijna uitsluitend in deftigen stijl ; behalve alleen in d«

gewone uitdrukking:
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— De kaarten (of de kaart) afheffen, vóór het

rondgeven cenige kaarten van het spel allichten, om
die onderaan te leggen. || Ge hebt vergeten de kaarten

af te heffen.

— Overdrachtelijk vindt men afheffen, in dich-

terlijken stijl, ook gebezigd van de oogen, waarvan
men even figuurlijk zegt, dat men ze opheft, neer-

slaat, op iets gevestigd houdt, enz. De oogen van
iets afheffen , ze opwaarts heffen en daardoor ze afwen-
den , t. w. van een laag voorwerp , waarnaar men kijkt.

Van dat gebroet het oog dan afgeheven !

Een andere eeuw aanschouwt'
w. v. haren 3, 75.

Syn. Zie Afnemen, bedr.).

AFHEIEN, bedr. zw. ww., met heiben: heide

af, heeft afgeheid. Uit Heien en Af in den zin van

voltooiing (30, l). Van een grond, waarop gebouwd
zal worden. Uien door het indrijven der vereischte

heipalen in gereedheid brengen, zoodat met het met-

selen een aanvang kan worden gemaakt. || Het terrein

voor het nieuwe ziekenhuis is afgeheid. De kuip voor

den stroompijler van de spoorwegbrug is eindelijk

afgeheid.

AFHEINEN, bedr. zw. ww., met hebhen

:

heinde af, heeft afgeheind. Dit Heinen , met eene

heining omgeven , en Af in den zin van afscheiding

(30, e). Deensch afhegne. Van eene opene ruimte. Ze
door het zetten van eene heining of schutting van de

aangrenzende ruimte afzonderen, afschutten. || Een
tuin, een boomgaard, een bleekveld af heinen. Den
grond afheinen voor het zetteu van een gebouw. Men
zal weldra met den bouw beginnen; het afheinen van

het terrein is reeds aanbesteed.

— Bij uitbreiding ook van datgene gezegd , dat zich

bevindt binnen de ruimte, die afgeschut wordt. || Het
vrolijck vee met gevlochte horden afheinende , von-
del 6, 570.
xviidc E. Voorheen gold afheinen (bij kil. inter-

sepire), naar de toenmaals ruimere beteekenis van
heinen (zie ald.), in den zin van afzonderen, afslui-

ten in 't algemeen, om 't even op welke wijze. || Daar-

omme soude noodtlijck het menschelijcke geslachte. . .,

afgheheynt ende verscheyden zijnde van sijnen fon-

tevne of oorsprongh , moeten verdwijnen, coornhert
1

', 542 c.

in 't woudt, wijt uitgestreckt

,

Dat dezen tack met schim en daelen overdenkt
En afheint.

vondel 8 , 428.

— Vandaar afgeheind, overdrachtelijk van eene

landstreek gezegd, voor afgezonderd, afgesloten, af-

gelegen en moeilijk toegankelijk.

In Twentes afgeheinde plekken.

MOONEN, Poi'zij, 434.

— Uit deze algemeene beteekenis vloeide van zelf

de toepassing voort op het afscheiden van aangren-

zende of naburige lauden , t. w. door bergen of wa-

teren, die tot grensscheiding dienen. || Het ryk af-

gehcint (septum) met den Oceaan oft verre geleegene

stroomen, hooft, Tac. 6. 't Pvrenéische gebergte,

't welk Spangien en Vrankryk van den anderen af-

heynt, v. heemskerk, Are. 65.

Afl. Afheining.

AFHEINING, znw. vr., mv. -heiningen;

verkl. -heininkje, mv. -jes (in de bet. 2). Van Af-
heinen met bet achterv. -ing.

1) Abstract. De daad van afheinen, het afheinen.

|| De afheining van een terrein aanbesteden. — De
plantagie vereischt eenighe afheininge, hoopt, Briei'.

1, 146.

2) Concreet. Het middel om af te heinen. De hei-

ning of schutting, waarroede een stuk grond* van de

aangrenzende ruimte wordt afgezonderd. || Een aan

het zecduin aangrenzend stuk lands . . . , door eene af-

heining of grenspalen . . afgescheiden , B. W. a. 650.

AFHËKSEN, bedr. zw. ww ., met hebben:

af, heeft afgehekst. Hit Heksen, hekserij be-

drijven, en Af in den zin van scheiding (30, c) of

van ontneming (ontleening , 30, h). Hd. abhexen.

Met ecu persoon in den 3dt " nv. Iemand iets afbek-

ten , het door hekserij van hem wegnemen , door too-

vcrkimstjcs hem afnemen of ontnemen. Schertsende

uitdrukking. || Hij wil zich de koorts laten afhekseu.

Die slimme feeks heeft hem al zijn geld afgehekst.

AFHELLEN, onz. zw. ww., met hebben:

helde af, heeft afgeheid. Uit Heiten en Af in den

zin van naar beneden (31, a), hier slechts dienende

om het begrip, dat reeds in hellen ligt, te versterken

en met een bepaald punt van uitgang in verband te

brengen. Van stoffelijke voorwerpen. Naar beneden

hellen , zich in een hellend vlak nederwaarts uitstrek-

ken, schuins afloopen. || De oever helt een weinig af.

Het tooneel helt veel te sterk af. De weg helt hier

verschrikkelijk af. — Hy luisterde naar deu vryeu

adem des kinds, vatte zyn eene, wat afhellende. . .

handje , Leev. 7 , 180.

— Dichterlijk ook van personen gezegd, die zich

opeen afhellenden weg bevinden, voor Ongemerkt
naar beneden gaan.

't Zou guurder worden jaar aan jaarj
Wij helden af naar 't Noorden.

TOLLENS 10, 110.

Afl. Afhelling.

AFHELLING, znw. vr., mv. -hellingen. Van

Afhellen met het achterv. -ing. Van helling alleen

hierin verschillende, dat het begrip van richting naar

beneden, hetwelk reeds in helling ligt, in afhelling
sterker uitkomt.

1) Abstract. Het af hellen van een voorwerp; de

schoinsche richting, waarin het geplaatst is, en waar-

door het naar beneden helt. || De afhelling is te

sterk , men moet den kant wat ophoogen.

2) Concreet. Een af hellend vlak. || De afhelling

van eenen heuvel. Op eene afhelling staan. — Betha-

nië, vijftien stadiën van Jeruzalem, aan de Oostelijke

afhelling van den Olijfberg gelegen, v. oosterzee,
Lev. v. Jez. 3, 21.

AFHELPEN , bedr. st. ww. der 1 "• ld., met
hebben: hielp af (voorheen, en thans nog iu ge-

westelijke spraak en in dichterlijken stijl , holp af)

,

heeft afgeholpen. Uit Helpen en Af in verschillende

opvattingen. Hd. abhelfen.

1 ) Af in den zin van verwijdering , t. w. van het

lijf (30, a). Met een persoon als object in den 4J " n

nv. Iemand iets afhelpen , verkorte uitdrukking voor

:

Iemand helpen het af te doen , hem behulpzaam zijn

in het afdoen er van ; t. w. van kleedingstukken , wa-

penrusting , sieraden enz., die het lichaam of een deel

er van omgeven of daaraan bevestigd zijn , die aange-

daan, omgedaan, omgeslagen of voorgedaan worden.

Gemeenzame uitdrukking; het tegenovergestelde van

Aanhelpen (zie ald.). || Iemand den mantel, den om-
slagdoek, eene das, kraag, sjerp enz. afhelpen. Och,
help mij die das eeus even af. Mag ik n even den

mantel afhelpen?

2) Af in den zin van verwijdering in 't algemeen

(30, a). Met een persoon als object in den 4<,en nv.,

en vergezeld van het voorz. van of van een der bijw.

van plaats: er, hier, daar, waar, ergens enz.: verg.

bij Afbrengen , I ). Iemand van iets afhelpen (t. w.

van eene plaats) , hem helpen om er af te komen

,

om zich van daar te verwijderen. || Iemand van het

ijs afhelpen. Is er niemand om mij hier af te helpen?

(4. v. van eene plaats, aan alle kanten van water
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omgeven). Iemand van den verkeerden weg afhelpen

(in figuurlijke toepassing op zedelijk gebied).

— Schertsend wordt het begrip van hulp niet dat

van toedoen verwisseld, in ongunstige toepassing, als

b. v. in de uil drukking: iemand van den wal in de

sloot helpen, in den grond helpen enz., d. i. door

zijn toedoen daarin brengen (zie bij Helpen). Iemand
van iets afhelpen, in deze opvatting, staat dus niet

afbrengen gelijk. || Verbittering... heeft vele be-

stuurders van staten en volkeren van den regten weg
afgeholpen (op een dwaalspoor gebracht) , loosjks

,

Lijnsl. 1 , 362.
— Iemand van zijn stuk afhelpen , hem van zijn

stuk brengen, onder 't spreken in de war brengen,

hem den draad van zijne rede doen verliezen ; t. w.

onder den schijn van hem te helpen.

3) Af in den zin van vrijmaking (30, d). Met een

persoon als object, en vergezeld van het voorz. van

(als boven, bij 2). Iemand afhelpen van iemand of
tets (t. w. van een persoon of eene zaak, die hem
lastig is), hem helpen om er af te komen, om er

zich van te bevrijden. || Kunt gij ro :

j van dien last?

-

gen kerel niet afhelpen? Zijn er in de wet geen ter-

men , om hem van zijne vrouw af te helpen ? Weel
gij ook iemand, die mij van dien ouden knol zou wil-

len afhelpen? (b. v. door hem van mij 1e knopen).

Hebt gij de koorts , zo>> laat den dokter komen , die

zal er n wel afhelpen. — Zoo gij mij van de drokte

eu beslommeringen van het kantoor kondt afhelpen
,

dat zou mij aangenaam zijn, lgosjes, Lijnsl. 8, 22.

Öat liet nu tijd was,. . . hem. . . van dezen lastpost

af te helpen, K. Zev. 1, 234.
— Ook in schertsende toepassing (verg. boven , bij 2).

|| Wij hebben hem mooi van zijn wijn afgeholpen,

hem daarvan verlost door lustig te drinken. Ik heb

vruchten genoeg in mijn tuin ; maar de kinderen we-

ten er mij wel af te helpen. Iemand van zijn geld

afhelpen , maken dat hij veel geld uitgeeft of zware
verliezen lijdt.

— Aaiim. Niet aan te bevelen is de uitdrukking

zich van iets of iemand afhelpen, voor zich er van
afmaken, die men o. a. aantreft bij loosjes, Bronkh.

1, 161, Max Hav. 1, 27. In de spreektaal boort

men dat wel eens zeggen, maar het is onjuist gedacht.

Men helpt een ander, niet zich zei ven.

4) Af iu den zin van naar beneden, met liet bij-

denkbeeld van scheiding (31 , a). Met een persoon

als object , en vergezeld van het voorz. van (als bo-

ven, bij 2 en 3). Iemand van iets afhelpen (t. w.

van eene hoogte) , hem helpen om er af te komen ,

hem behulpzaam zijn in het afklimmen of afstijgen.

|J
Iemand van een boom, van een wagen, van eeu

paard enz, afhelpen.

— Dichterlijk ook op een lijk toegepast , als den

gestorven persoon vertegenwoordigende. Zoo leest men
bij beets (Rijmb. 166), dat Maria Magdnlena bal-

sem aanbracht, om het lichaam van Jezus te eeren,

Met de eigen handen teer en kuiscli,

Waarmee zij afholp van het kruis

Het li|k des Heeren.

APHENGELEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben-, hengelde af, heeft afgehengeld. Uit Henqelen
en Af in den zin van ten einde toe (30, k). Van
een vischwater. Het al hengelende langsgaan, van
het eene einde tot het andere; er zoo lang met den

hengel in visschen , als er te bengelen valt. || Eene
vaart afhengelen. Als wij deze gracht afgehengeld heb-

ben
, gaan we naar huis.

AFHIELEN, bedr. zw. ww., met hebben:

hielde af, heeft afgehield. Uit Hielen, een hieling

of lusknoop maken , en Af in den zin van scheiding

(30, c). Scheepsterm. Van twee touwen, t. w. kabel-

touwen of verhaaltrossen
, die met een hielingsteek aan

elkander zijn vastgemaakt. Ze van elkander scheiden,

door den steel: weder los te maken. Het tegenover-

gestelde van Ophielen. Verg. opsteken en afsteken

,

die de algemeene uitdrukkingen zijn , terwijl ophielen

en afkielen bepaaldelijk gezegd worden ingeval de ver-

binding door middel van een hielingsteek geschiedt.

AFHIJGEN, wederk. ww., oorspr. sterk van

de 5 do kl. (heeg, gehegen), doch thans zwak gebe-

zigd, met hebben, wanneer men het verhaal der han-

deling, en zijn (met weglating van het wederk. vnw.),

wannter men de vermelding van den veranderden toe-

stand bedoelt: hijgde zich af, heeft zich afgehijgd

sn is afgehijgd. Uit Hijgen en Af in den zin van

uitputting (31), «). Zich hijgende uitputten, zoo lang

hijgen tot men niet meer kan en geheel nitgepnt ia.

Doch het woord is alleen in gebruik in dichterlijken

stijl, en wel bepaaldelijk het verl. deelw. afgehijgd,

dooi langdurig hijgen uitgeput : eene uitdrukking

,

door Vr. K. w. bild. (1, 44Ö) toegepast op de Hoop,
als zinnebeeldig wezen, om haar af te schilderen als

tot het uiterste teleurgesteld, en dus vergeefs hijgende

;

naar aanleiding der zegswijzen: hijgen van begeerte,

een hijgend verlangen , enz.

De minnelijke Deugd verstak zich, nf, bezweken
Met de afgi'hij«de Hoop, zocht andre wareld^treke».

AFHIJSCHEN, bedr. st. ww. der 5^ kl
,

met hebhen \ heesch aj , fieschen af, heeft afgehe-

schen. Uit Hijschen en Af in den zin van naar be-

neden (31, a ). Van zware lasten. Ze door hijschen

laten afzakken, met een lüjschtuig naar beneden bren-

gen. Het tegenovergestelde van Ophijschen . || Eene

brandkast aihijschen.

AFHINKELEN , bedr. zw. ww., met hebben :

hinkelde af, heeft afgehinkeld . Hetzelfde als afhin-

ken. Zie het volgende art.

AFHINKEN, bedr. zw. ww., met hebben-

hinkte af, heeft afgehinkt. Uit Kinken, op één been

huppelen, en Af in dien van ten einde toe (30, k).

Ook afhinkelf.n, van Hinkeien, hetzelfde als Hin-

ken. Met het begrip van afstand tot object. Dien af-

stand ten eiude toe hinkende afleggen, van het begin

tut het einde op ee'n been doorhuppelen. j| Hoe dik-

wijls kunt gij achtereen de baan afhinken

'

J

AFHOEREEREN, onz. zw. ww., mei zijn .

hoereerde af , is aftjehoereerd (doch de samengestelde

tijden komen niet vuor). Uit Hoereeren en Af 'm den

zin van verwijdering (30, a). Alleen bekend in de

veronderde — naar het Ilebreeuwsch gevolgde — bij -

belsclie uitdrukking, rustende op de voorstelling, vol-

gens welke de betrekking van Israël tot den Heer

vergeleken wordt met die van eene vrouw tot haren man :

— Van God afhoereeren , zich door (geestelijke)

hoererij van God verwijderen ; Hem ontrouw worden

,

door zich aan den dienst van valsche goden over te

geven
;

gelijk eene vrouw, die hoererij ot" overspel be-

drijft, haren man ontrouw wordt. || Gy roeyt uyt

allen die van U af hoereert, Ps. 73, 27. Want gy
hoereert van uwen Godt af, Mos. y, 1.

la n in. In de Pscdmber. (73, 14) is de eerstaau-

gehaalde plaats aldus uitgedrukt:

Gij roeit hen uit, die afhoereeren.

Doch zóó gesteld, zonder van V , levert het woord

geen zin op. Het geeft den schijn , alsof de b< dueling

alleen ware hoererij plegen; doch in dat geval (waar-

in het hulpw. hebben vereischt zou worden ) zou af

geenerlei verklaiing toelaten. Vermoedelijk heeft men
het woord bij vergissing op ééne lijn gesteld met af-

godeeren, waarmede het, ja, door de bijvoeging van

bod, iu beteekenis gelijkstaat, maar op zich zelf,
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wat Jeu vorm betreft , niets gemeen heeft , Jaar af-

godeeren geeiu samenstelling is uit af eu een onge-

hoord ww. godeeren, maar eene afleiding Tan afgod.

Afhoereeren is .lus alleen verklaarbaar, zouals bet iu

Jeu Statenb. gebruikt uur.lt, maar in de Psalmberij-

ming verkeerd gebezigd. Makmx, ue uubert en

ciMPtn YZtN hebben den zin juister wedergegeven.

AFHOEREN, wederk. zw. ww., met hebben,

wanueer meu bet verhaal der handeling, en zijn (met
weglating van het weJerk. vnw.), wanneer meu Je

vermelJiug vau Jen veranderden toestand bedoelt:

hoerde zich af, heeft zich afgehoerd eu is afgehoerd.

Uit Hoeren , hetzelfde als het meer gebruikelijke Hoe-
renen, eu Af in Jen zin van uitputting (30, n).

Zich Jour hoererij uitputten (^uoJat meu af is), Joor

ontucht zijne krachten vernietigen. Platte uitdrukking.

|| Reeds iu zijne jeugd had hij zich liederlijk' afge-

hoerd. Eeu afgehoerde wellusteling.

AFHOEVEN, onz. zw. ww., met hebben:

hoefde af, heeft afgehoefd. Koppeling van Hoeven

,

geuieenzaiiicn vurm voor behoeven , en Af als bijw.

van toestand, iu verschillende opvattingen. Elliptische

uitdrukking, alleen in de dagelyksche spreektaal ge-

bruikelijk, eu wel uitsluitend in ontkennende of vra-

gende zinuen, en bij het bijw. eerit , wanneer dit met
mei eerder dan gelijkstaat. In stellige zinnen zegt

men afmoeten.

1 | Af in den zin vau verwijdering , t. w. van het

lijf (30, ai. Vau kleedingstukken , wapenrusting,

sieraden enz., die het lichaam of een deel er van om-
geven of daaraan bevestigd zijn, die aangedaan, om-

gedaan , omgeslagen of voorgedaan worden , en van

hoofddeksels. Behoeven af (van bet lijf) te zijn, dus:

Afgedaau , afgelegd uf afgezet moeten wezen , als een

noodzakelijk vercischte. || Lle mantel hoeft niet af.

Hoeven de hoeden wel af?

2) Af iu den zin van voleindigd, voltooid, ger-ed

(2b, B, b, ii; verg. 30, /). Van een werk, eene

taak enz. Behoeven af te zijn, voltooid of gereed

moeten wezen. || Ik heb geen haast met mijn werk;

het hoeft eerst morgen af {of het hoeft vandaag

niet af). Ik heb het afschrift al klaar; maar had het

zoo gauw wel algehuetd? kus hei wel noodig geweest

het nu reeds klaar te hebben f

AFHOLLEN, onz. zw. ww., met hebben en

zijn , naar gelang men de beweging als eene handeling

uf als eene plaatsveiauderiug beschouwt: holde af,

heej't en is afgehold. Uit Hollen en Af in den zin

van naar beneden (31, a). Hollend afgaan, met hol-

lende vaart naar beneden snellen . t. « . langs eene

helling , die somtijds duur eeue bepaling met het voorz.

van, doch meestal alleen door eeu 4d" nv. wordt

aangewezen, waarbij echter het ww. onzijdig blijft:

verg. de Aanin. bij Afdalen, 1, a). Eigenlijk van

paarden eu ruiters , bij uitbreiding ook van voetgan-

gers gezegd. || lic paarden holden de brug af. Een
ruiter, die den heuvel (of van den heuvel) afholde.

Hebt ge den Blinkerd wel eens afgehold? — „Wacht'

ik zal wel even gaan kijken ," en meteen holde hij de

trap af, K. Zev. 1 , 67. Niet lang nadat deze de

trap afgehold . . waren , 3 , 266.

xtiidr k. M.n viudt afhollen ook als wederk. ww.

gebezigd , waarbij af werd opgevat in den zin van

uitputting ( 30 , n ), en dus in de bet. van zich door

hollen afmatten; met den samengestclden verl. tijd

heeft zich aj'gehold, bij 't verbaal der handeling, en

u afgehold, bij de vermelding van den veranderden

toestand. || Als de raazery afgeholt scheen , toen de

voorthollende razernij eindelijk afgemat scheen, hooft,

TV. H. 277.

AFHOMPELEN, ouz. zw. ww., met wgm:

hompelde af, t-i afgehompeld. Uit Hompelen en Af

I.

in den zin van naar beneden (31 , a). Homp
afgaan , met kreupelen gaug en moeilijke beweging

naar beneden kuiiien ; t. w. langs eene helling, die

door eene bepaling iu den 4den nv. wordt aangewezen,

waarbij ichter het ww onzydig biijfl verg d Aanm.
bij ArDALE.v, 1, a). || Sus

I
da.ir hompelt zy (^het

oude wijf"), al grommende, den trap weer af.

Burg. 34.

Toen kwam daar een ouwe sloof

Met een stok den trap afhomplrn.
Ecun. L. 8, 137.

AFHOOGEN, bedr. zw. ww., met hebben,

hoogde af, heeft afgehoogd. Uit Hoogen , hooger

bieden , en Af in verschillende opvattingen.

1; Af in den ziu van vrijmaking (30, d). Biet

een persoon als object. Iemand afhoogen , iemand

,

t. w. den vorigen bieder, du>r het doen van een huo-

ger bod, van den koop vrijmaken, maken dat hij er

af is; hem daarvan afbrengen of afhelpen (naar ge-

lang de koop hem al of niet aangenaam zou zijn).

|| Ik heb niets kunnen kuojen; uw broeder hoogde

mij telkens af. Ik was er bijna aan vast geneest

.

maar gelukkig heeft mijn buurman mij afgehoogd.

2) Af in c!en zin vau ontleening of ontneming

(30, h). Met de zaak, die bij opbod verkocht wordt,

als object, en eeu persoon in den 3d,n nv. Iemand
iets afhoogen, door het doen van een hooger bod

het hem als 't ware afnemen, maken dat het hem

ontgaat, dat hij het niet krijgt. || Ik heb tot/ 100

geboden, maar een ander heeft het mij afgehoogd.

Afl. Afhooging.
AFHOOREN, bedr. zw. ww . met hebben:

hoorde af, heejt afgehoord, lal Hooren en Af in

verschillende opvattingen. Hd. abhuren.

1) Af in den zin van figuurlijke ontleening (30, i).

Van een gezegde, of van een gesprek waaraan men
geen deel neemt. Het buiten «eten van der spreker

hooren , en daardoor den inhoud er van te weten ko-

men; de keunis er van aan hem ontleenen door het

onopgemerkt te hooren; hetzij dit onwillekeurig ge-

schiedt, of wel door er opzettelijk naar te lui

Wordt de spreker er bij genuemd , dan geschiedt <Jit

door eene aauwijziug in den 3dtn nv. || Iemand een

geheim afhooren. Een vertrouwelijk gesprek afhouren.

Ue spiou had toevallig het parool afgehuurd. Een be-

diende, die zich in eene belendende kamer bevond,

lia.1 hun het geheele plan afgehoord.

Eene oude kladermeid bad alles afgehoord.

v. marlb, Kijmrf. '23.

— Syo. Afhooren, Afluisteren. — Beide woordeu

geven te kennen, dat men iets te weten komt door

het hooren van een gesprek van anderen. Afhooren

heeft de algemeeuste beteckguis. Het kau toevallig en

onwillekeurig plaats hebben, en zelfs gepaard gaan

met een gevoel van spijt, dat men verneemt wat niet

bestemd was om vernomen te worden. Het ziet meer

op den inhoud iu 't algemeen dan op de eigenlijke

woorden iu 't bijzonder, en onderstelt, dat de zaak,

,
die men te weten komt, nogal belangrijk is of als

zoodauig beschouwd wordt. Afluisterm geschiedt altijd

opzettelijk , met de begeerte om te weten wat er ge-

zegd wordt. Het geeft een meer aandachtig hooren te

kennen , eu ziet niet alleen op den inhoud , maar ook

op de eigenlijke wuorden; doch zonder bepaald te on-

derstellen, dat men iets belangrijks verin.

2) Af in den ziu van ten einde toe (30, *). Iu

gerechte! ij keu stijl.

a) Van getuigen .twistende partijen enz, eu hunne

Verklaringen. Die leu einde toe aauhoureu ; ulles aan-

houreu wat getuigen of andere personen , die onder-
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vraagd worden , aangaande eene zaak verklaren.
1

1 Ge-

tuigen, medebeschuldigdeu. enz. afhooren. De getuigen

zijn nog niet afgehoord.

De President vond zich verlegen
,

Getuigen wierden afgehoord.

coninckx, Fab. 89.

t) Van eene rekening en verantwoording. Ze ten

einde toe aanhooren; ze geheel hooren voorlezen, met

het doel om ze te onderzoeken en te sluiten , en daar-

door hem, die ze doet of o/legt, van zijne verant-

woordelijkheid te ontslaan. Kennelijk gaat hier dus

met de opvatting van Af in den zin van ten einde

toe (30, k) het bijdenkbeeld van vrijmaking (30, d)

gepaard. Doch het woord is in deze beteekenis thans

weinig meer in gebruik. || Eene rekening afhooren.

Buitengewone commissarissen, om de rekening van
den Ontvanger-generaal af te hooren.

Aaniri. In sommige woordenboeken vindt men af-

hooren ook vermeld als sehoolterm, in de uitdrukking

eenen leerling zijne les af'hooren , de lessen afhoo-

ren, d. i. (hem) die laten opzeggen , waarbij dus Af
wordt opgevat in den zin van vrijmaking (30, d),

t. w. dat de leerling door het opzeggen der les er af,

d. i. van zijne verplichting bevrijd is. De uitdrukking

schijnt werkelijk in de oostelijke grensstreken hier en

daar in gebruik te zijn, naar het voorbeeld van hd.

abh'óren, dat in deze beteekenis genomen wordt. Doch
in de meeste gewesten is zij onbekend, en daarom,

als strijdig met ons spraakgebruik, niet aan te bevelen.

Het Nederlandsche woord is overhooren (zie ald.).

Afl. Afhooring (in de bet. 2, a en b). || Extraor-

dinaire Gedeputeerdens, ter afhooringe van des Ontvan-
ger-Generaals rekening, Vervolg op wagen., 6, 250.

AFHOUDEN, bedr. en onz. st. ww. der 7 d6

kl., met hebben: hield af, heeft afgehouden. Uit

Houden en Af, beide in verschillende opvattingen.

Hd. atAalten.

I. Bedrijvend.

1 ) Houden in de sterkere opvatting van doen blij-

ven, tege?ihouden, verhindereti verder te gaan, en

Af in den zin van verwijdering (30, a). Afhouden
is dus eigenlijk: van iemand of iets verwijderd doen

blijven, en staat met doen afblijven gelijk.

1) Eigenlijk, in de ruimte. Met eeu persoon of

eene zaak als voorwerp. Ze van iemand of iets ver-

wijderd doen blijven, maken dat zij er van afblijven,

ze niet naderen of aanraken.
|
Men had moeite, de

toeschouwers van het vechtende paar af te houden. De
hond wilde hem te lijf; maar hij wist hem met zijn

stok van zich af te houden. Zorg dat ge de kinders

van mijne kamer afhoudt. Hou de veer een oogenblik

af {van hel rad), dan zal ik het rad een paar tanden

terug laten draaien. — Een schip. . . dat. . . zyn'

aanranzers afhield (van zich), HOOFT, jV. H. 1001.

Ik zag terstond in, dat een onverschrokkene houding

alleen in staat ware, den vent van mij af te houden,

v. lennep, Rom. 3, 90. (Toen) vonden zichderoo-

vers genoodzaakt, hunne moordtuigen een oogenblik

van mij af te houden , 3 , 93.

— ï)e hand (of de handen) afhouden (van iemand

of iets), ze weerhouden van een persoon of een voor-

werp aan te raken, zorg dragen dat men ze niet

daarnaar uitsteekt. || Houd uw handen van mijn boe-

ken af (blijf er af, raak ze niet aan). — Die...

toesiet, dat hy... sijne hant van den elendigen af-

houdt, geen woecker noch overwinste en neemt,

Ezech. 18, 14—17.
— De oogen (of het gezicht) afhouden (van iemand

of iets) , ze weerhouden van een persoon of eene zaak

aan te zien, er niet naar kijken. Vooral in de ont-

kennende uitdrukking: De oogen niet kunnen afhou-

den van . . ., zich niet kunnen weerhouden van er

telkens naar te zien. || Zij kon bare oogen niet af-

houden van dit juweel, LOOSJES, Lijnsl. 2, 337.

Gerrit kon zijne oogen niet van haar afhouden

,

eef.ts, C. O. 252. Het geweer. .., waarvan de boeriu

de oogen niet af kan houden , 344.

— Schecpst. Het anker van den boeg afhouden ,

maken dat het den boeg niet aanraakt, ten einde

sterke wrijving te voorkomen. — Hel touw, den
tros, de kabelaring afhouden (t. w. als die om het

tpil liggen), gedurende het inwinden het afgewonden

eind stijf houden en terugtrekken, en zoodoende van

het spil verwijderd houden.
— Zeemanszegsw. De boot afhouden, eigenlijk van

dengene, die, terwijl andereu roeien, belast is met
de taak om de boot bij de lauding van den wal af te

houden , en die dus gedureude het varen weinig te

doen heeft; maar altijd overdrachtelijk gezegd voor

Niet meedoen terwijl anderen werken, zich onttrek-

ken aan hetgeen tot eene goede plichtsbetrachting be-

hoort. || Er zal morgen druk werk aan boord zijn;

maar jij zult vast weer de boot afhouden.

— Min gewoon is het gebruik van afhouden in

dezen zin als wederk. ww., dat men in dichterlijken

stijl aantreft. Zich afhouden, zich verwijderd, op
een afstand houden.

Hij hield 2ich af, en reed alleen

Op de enge zijlaan, vol misnoegen.
V. lexhep, Poet. 2, 159.

2) Overdrachtelijk. Met een persoon als voorwerp.

Iemand terughouden, hetzij van een ander persoon,

hetzij van eene handeling.

a) Iemand afhouden van een persoon, maken dat

hij zich van den omgang met dien persoon onthoudt,

niet met hem verkeert , zich zooveel doenlijk van hem
verwijderd houdt. ||

Het is een gevaarlijk jougmensch;

ik tracht mijn zoon zooveel mogelijk van hem af te hou-

den. Zie hem van dat losbandige gezelschap af te houden.

— Iu deze opvatting wordt afhouden ook weder-

keerig gebezigd : zich van iemand afhouden , den

omgang met hem vermijden. || Ge kunt u toch niet

geheel van de menschen afhouden. — Ik heb my
altoos afgehouden van twee soorten van menschen

:

van allemansvrienden en van grimbekken, Burg. 257.

b) Iemand van iets afhouden (t. w. van eene

handeling enz.), maken dat hij zich daarvan onthoudt,

dat hij als 't ware niet aan die handeling komt, ze

niet aanvat, er zich van verwijderd houdt (verg. Aan,

§ 13 en 23). || Iemand van zijn werk, van den

arbeid, van eene slechte daad afhouden, veroorzaken

dat hij zijn werk , zijnen arbeid, die daad niet ver-

richt. Iemand van den drank afhouden, maken dat

hij er zich niet aan overgeeft. Iemand van de kerk

(van het kerkgaan) afhouden.— Wil men deeze soort

van lieden van (liet genieten van) zulke vermaaken

afhouden , dan moet men hun eerst zien te beduiden
,

dat kerkgaan enz... wel degelyk prettig is, Blank.

3, 202. Dat het de Heer Buat is, die mij wil af-

houden van te doen, hetgeen het welzijn van het

land zoo dringend vordert, v. lennep, Hom. 8, 78.

Ik zou je om doodswil niet van je werk willen af-

houden, K. Zev. 3, 15. Geneesheeren worden licht

door het een of het ander van bunne genoegens af-

gehouden, pierson, Mériv. 1, 232.

Geen regen of storm houdt mij af van mijn plicht.

TEN KATE 6, 85.

— Zich van iets laten afhouden, er zich van la-

ten terughouden, gedoogen dat men er van afge-

bracht worde. || Zich door zulke onderstellingen te

laten afhouden van wat goed en edel ware geweest,

K. Zev. 5, 137.
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— Ook vTederkeerig gebezigd: Zich van iets af-

houden , zich zorgvuldig er van onthouden , zich er

niet mede inlaten. || Terwyl ik niy zorgvuUig afhield

van alle schoolsche leerstellingen en godgeleerde ver-

schillen, leev. 3, 298.

II) Houden in de zwakkere opvatting van laten

blijven, behouden, die eigenlijk slechts de ontkenning

is van laten gaan, afgeven enz.

1) Af in den zin van vermindering (30, b). Van

een gedeelte eener hoeveelheid. Het behouden, niet

1, terwijl men het overige gedeelte afgeeft, en

daardoor de hoeveelheid zooveel verminderen. Inzon-

derheid gezegd van het aftrekken of korten van een

gedeelte eener som gelds , die men betaalt. De hoe-

veelheid , waarvan men een deel aftrekt , wordt door het

voorz. van a ||
Als de boekeu gehaald wor-

den, die ik op beziens gehad heb, zeg dan dat ik er

twee heb afgehouden. Ziehier uw geld ; ik heb er het

voorschot afgehouden. Ik zal er tien stuivers afhou-

den. Hij heeft mij een gulden te veel afgehouden. —
Gij inuogt opschrijven al wat gij van mij te vorderen

hebt..., maar niet het afhouden van hetgeen gij

mij... in gereed geld moet voldoen, V. LENNEP,
liom. 7, 53. Men zou de waarde er van. . . op mijne

soldij afhouden, co.nscience 1, 130 a.

— Aaiini. Het in de laatst aangeh. plaats gebe-

zigde voorz. op is met het gewone spraakgebruik in

strijd. Men kort een gedeelte op eene som , maar men
houdt het van de som af.

2) Af ah bijw. van tuestand, in den zin van ver-

wijdering , t. w. van het lijf of van hel hoofd (30 , a).

Van kleedingstukken enz. (t. w. de zoodanige, bij

welke het bijw. af in gebruik is: zie lij Afdoen, I)

en van hoofddeksel!. Ze laten blijven in den toestand,

waarin zij af zijn; ze niet aau het lijf doen of op

het hoofd zetten. || Ge kunt den mantel, den doek,

den gordel, den ring, den degen enz. nel afhoyden

(behoeft dien niet om of aan te hebben). Alle toe-

schouwers hielden eerbiedig de hoeden af. Gedurende

het gebed houdt men de hoeden af.

II. Onzijdig,

Houden in de wederkeerige opvatting van zich hou-

den, en Af in den zin van verwijdering (30, a).

1) Eigeulijk. Van personen en voertuigen, die op

weg, en van vaartuigen, die in de vaart zijn. Zoo-

danig eene richting aannemen en voortgaande zich in

die richting houden , dat men zich zijdelings van een

bepaald puut verwijdert of er van verwijderd blijft.

|| Als gij deu turen van A in het oog krijgt, moet

ge rechts afhouden. Zoodra wij acht vademen diepte

hebbeu , moeten wij van den wal afhouden. Wij hou-

den naar die baak af, richten ons daarheen. Toen de

vijand onze sterkte zag , hield hij af, nam een ande-

ren koen en naderde niet verder. — Hy brande zoo

vreeslyk. . . op hen los, dat vtele... voor de windt

afhielden, bhanut, De Ru, ter, 'J70. Niet langs de

gewone heirbaan van Amersfoort op Naarden. . ., maar

oostelijker afhoudende met het voornemen, over Eenmes
te gaan, v. UHHEF, Rom. 3, 38. Banckerts. . .

noodzaakt. . . de vijandelijke schepen van heui af te

honden, v. LENNEP, Gesch. 7, 105. Totdat W. den

vervolgenden vijand deed afhouden en terugwijken

,

bosscha, Held. 2, 233.

Meer dan één sterke schans

Bekwaam om Zeeland) vloot te dwingen af te houën.

soiisz, Willem 1, 314.

de boot b volgeladen.

Nu houdt men af op zijn bevel.

TEK HAAR, St. P. Roti, i,0.

— Bepaaldelijk wordt afhouden gebezigd voor het

uitwijken van rij- en vaartuigen, d. i. op den weg

of in het vaarwater ruimte maken voor een ander

rij- of vaartuig, dat men ontmoet of dat van achte-

ren komende voorbij wil.
|| Het is de gewoonte, dut

rijtuigen rechts afhouden. De schepen , die dezen stroom

:, moeten . bij het elkander tegenkomen, ovtr

stuurboord van elkaar afhouden.
— Scheepst. Afhouden, het schip eene richting

doen nemen , waarbij de vrind meer van achteren in-

valt. Gestadig aan afhouden , langzamerhand het

schip meer vóór den wind brengen. Afhouden in deze

opvatting staat in verband met de uitdrukking bij den
wind liggen, <\. i. zooveel doenlijk in den wind zei-

len; door afhouden gaat men van den wind af.

2) Overdrachtelijk. Van personen. Zich, in daden

of woorden, als 't ware terugtrekken, t. ir. bij het

ondervinden van tegenstand; niet voortgaan mei het-

geen men begonnen was te doen of G; zeggen ; het

niet voortzetten, er niet mede aanhouden (verg. Aan-
houden, onz. III, 1, a). || Ik zeide weinig; maar
zy verstond my, en hield af, Leev. 1 , 30. Van
Baerle koos de partij om af te houden (na het be-

komen antwoord niet voort ie gaan met zijne bewe-
ringen), loosjes, Buism. 1, 249. Nalat zich Hil-

legonda dus verklaard had, hield Van der Linden
toch wat af, 3, 131. Nicolette, bespeurende,... dat

haar zwijgen en hard voortstappen niet genoegzaam
scheen om den Baron te doen afhouden , K. Zev.

3, 198.

„Houd af!" dus schreeuwt zij, „spaar dit klein, onnozel
[kind!"

WildKh. 3. 877.

— Daar afhouden het tegenovergestelde van aan-

houden is, staat niet afhouden na t aan-

houden gelijk, ofschoon in sterkere opvatting, t. w.

in die van volharden, met het bijdeukbecld , hetzij

van onbeschaamdheid , hetzij van moed of ijver. || Geef

uwe vrouw en dochter van dit alles kennis ; en zo hij

niet athoudt, verbied hem dan uw luns, ll'ildsch.

3, 291. Zwaar gewond, hield hij niet af, schhast,
Red. 1, 1'J7. Domitius hield niet af (naar hel Con-

sulaat te dingen), david, Hist. 1, 112.

En hield, waar hij 't vermocht, niet af,

Des Koniogs rechten voor te staan.

V. LENNEP, I'oè't. 7, 193.

Afl. Afhouding (alleen in de bet. bedr. II, 1).

AFHÖUWEN, bedr. st. ww. der 10 1" kl.,

met hebben : hieuw af, heeft afgehouwen. Uit Houwen
en Af, beide in verschillende opvuttingeu. Hd. ai-

hauen.

I ) Houwen in den zin van hakken (met bijl of

zwaard), en Af in den zin van scheiding (30, c).

1) Eigenlijk. Van iets, dat een deel is vati een

geheel. Het door houwen scheiden of afzonderen van

het overblijvende gedeelte, dat als de hoofdzaak be-

schouwd wordt.

a) Van ledematen van menseben of dieren. Ze van

het lichaam houwen , ze daarvan afscheiden door een

krachtigeu slag met een snijdend wapentuig (zwaard,

sabel, strijdbijl) of met eene bijl. Edeler uitdrukking

dan afhakken , inzonderheid in toepassing op het weg-

nemen van ledematen in een gevecht of bij eene straf-

oefening. Wordt de persoon, die den slag ontvangt,

er bij genoemd (gelijk thans veelal het geval is),

dan staat deze in den 3den nv. ||
Eenen vijand het

hoofd , eenen arm afbouwen. Iemand het hoofd van

den romp, den arm van bet lijf afbouwen. — David. . .

nam sijn sweert... ende hy doodde hem, ende hy
hieuw hem den kop daer mede af, 1 Sam. 17, 51.

Sy dooddense, ende hieuwen hare handen ende hare

voeten af, 2 Sam. 4, 12. Simon Petrus dan hebbende

een sweert, trock 't selve uyt. . . ende hieuw sjjne
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rechter oore af, Joh. 18, 10. Indien uwc hant u

ergert, huuwtse af,... ende indien uwe voet u er-

gert, houwt hem af, Mare. 9, 43—45. Op den
eigen stond ontving hy den doodslag, zoo geweldig
toegehragt , dat de grond bespat werd van 's raarte-

laers hersenen en zyn arm zelf zoo goed als afge-

houwen was, david, Bist. 4, 196. De slag, op 't

hoofd gemuut, treft de beide handen en houwt die

af, v. lennep, Gesc/i. 1 , 155.

In 't uiterste gevaar
Zal ik met dezen arm oVn ïvus zyn kop afhouwen.

LANGENDIJK 2, 96.

De M o. il. i.ii i van hun koning
Maakt in hun middelpunt een schrikbre prachtvertooning

.

Door 't afgehouwen hoofd eens luipaarts op een spits.

WILD. 2 , S9u.

lüseh , dat het bloed des Doopers stroome .

Eu dat zijn afgehouwen hoofd...
Zij op een schotel neergelegd !

TER HAAR, Ged. 1 . '203.

Toen de Alfaqui had gesproken,
Hieuwen zy het hoofd hem af.

LRDEGANCK 283.

b) Van zware boomtakken. Ze met eene bijl van
den boom hakken. Van afhakken alleen in zooverre

verschillende, dat afhouwen edeler uitdrukking is en
meer krachtsinspanning onderstelt, zoedat het uitslui-

tend van zware takken gezegd wordt. || Als . . sijne

hant met de bijle wort aengedreven om hout af te

houwen, Deul. 19, 5. Soo hieuwen oock alhetvolck,
een yegelick sijneu tack af, Richt 9, 49.

2) Bij uitbreiding, door verwisseling van object

(verg. Ar, 28, a, fi). Van een geheel. Het verbre-

ken , door er een gedeelte van af te houwen (in de

bet. 1), d. i. met de bijl weg te nemen. Alleen van
boouien gezegd, die men velt door den stam van den
trunk te houwen. Verg. Afhakken, 1 , b). || Een
boom bij Jen grond afbouwen. — Een boom , die

afgehouwen wordt, heeft hope dat hij weer uit zal

botten, v. d. palm, Bed. 1, 23 (Job, 14, 7).— xviide K. Voorheen werd afhouwen in ruimere
opvatting genomen , vooral in den Statenb., in na-
volging der oorspronkelijke talen, t. w.:

1) In toepassing op boomen , in den zin van vel-

len in 't algemeen , onverschillig of de tronk al dan
niet gerooid wordt ; in welke ruimere beteekeuis men
thans eigenaardiger omliouwen of omhakken zegt,

terwijl met afhouwen altijd het bijdeukbeeld gepaard
gaat, dat de tronk in den groud blijft zitten en al-

leen de stam geveld wordt. || Het geboomte. . . sultgy
verderven ende afhouwen, Beu/. 20, 20. Hare bos-

tenen sult gy afhouwen, Eaod. 34, 13; Deut. 7, 5.

lek sal sijne hooge cederboomeu ende sijne uytgeleseue

denneboomeu afhouwen, 2 Kon. 19, 23; Jes. 37, 24.

Houwt dien boom af, ende kapt sijne tacken af,

Dan. 4, 14.

2) Van andere voorwerpen , bij welke minder krachts-

inspanning noodig is, en waarvan men dus thans niet

meer afhouwen , maar afhakken of afkappen zegt.

|| Doe hieuwen de krijghsknechten de touwen af,

Hand. 27, 32. JJe Heere... beeft de touweu der
godtloosen afgehouwen, Ps. 129, 4. De hoornen des

altaers sullen worden afgehouwen, Amos, 3, 14.

— Syn. Zie Afhakken, 1), en verg. bij Hakken.
II) Houwen in den zin van met den beitel bewer-

ken, en Af in dien van voltooiing (30, l). Van beel-

den en gehouwen steenen. Ze met den beitel afwer-
ken , afmaken ; er zooveel aan houwen tot zij af of

gereed zijn. || Als dit beeld afgehouwen is, begin ik

aan het andere. De afgehouwen steenen moeten ter-

stond vervoerd worden.

Afl. Afhouwing (in de bet. I); afhouwer (in de

bet. I ) , weinig in gebruik , bij kil. in den ziu van

onthoofder, beul. — Bij hooft ook afhouw (m.),
het afhouwen , het vellen (van boomen)

:

O hoogh gewasse Bos, uw afbouw is verscheenen.
Mengelw. 724.

AFHUICHELEN , bedr. zw. ww., met heb-
ben: huichelde af, heeft afgehuicheld. Uit Huiche-
len en Afin den zin van ontleening (30, h). Hd.
abheucheln. Met een persoon in den 3 deo nv. Iemand
i.ts afhuichelen (t. w. een gunstbewijs), het door
huichelen van hem verwerven ; het van hem weten te

verkrijgen door een geveinsd vertoon van gevoelens
of gezindheden, die hem aangenaam zijn. Weinig in

gebruik. || God laat zich niets afhuichelen , weil.
AFHUILEN, bedr. en wederk. zw. ww., met

hebben: huilde af, heeft afgehuild; als wederk. ww.
huilde zich af, heeft zich afgeliuild en is afgehuüd.
Uit Huilen in den zin van schreien , en Af in ver-

schillende opvattingen. Hd. abheulen, ofschoon in ge-
heel verschillende beteekenis , daar heulen voor schreeu-
wen genomen wordt (grimm, D. Wtb. 1, 57).

I) Bedr. Afin den zin van ten einde toe (30, k).

Met eene bepaling van hoeveelheid (veelal wat of
heel wat) als object. Eene zekere mate van huilen of

schreien afdoen; wat afhuilen, veel of lang schreien.

Meest van kleine kinderen gezegd. || Die schreeuw-
lelijk kau wat afhuilen. Dat kind huilt heel wat af

op een dag.

II) Wederk. Af 'm. den zin van uitputting (30, «).

Zich afhuilen , zich afmatten door overmaat van
schreien. || Hij heeft zich afgeliuild. Zij is afgeliuild

en kan niet meer.

AFHUIVEN, bedr. zw. ww., met hebben:
huifde af, heeft afgehuifd. Uit Huiven, eene huif

of kap opzetten, en Af in den zin van ontdoening

(30, e, ,-;). Hd. ubhauben; verg. fr. déchaperonner.
In de jacht niet den vogel. Een vogel, die de huif
of kap opheeft , daarvan ontdoen ; ze hem afnemen
of afzetten. || De valken afhuiven.

AFHTJBEN, bedr. zw. ww., met hebben:
huurde af, heeft afgehuurd. Uit Huren en Af in

verschillende opvattingen. Hd. abheuern (grimm, f).

Wtb. 1 , 67).

1) Af 'm den zin van afscheiding (30, c). Van
openbare vaar- en rijtuigen , of wel van afgezonderde

vertrekken of gedeelten daarin , als de roef eeuer
trekschuit, het paviljoen eener stoomboot, de cabrio-

let eener diligence, enz. Ze in hun geheel huren
en daardoor uitsluitend voor zich in gebruik beko-

men, zoodat men — in het eerste geval— het vaar- of

rijtuig met geeue andere reizigers behoeft te deelen
,

of — in het tweede — van de overige reizigers ge-

scheiden kan blijven. || Eene trekschuit, eene stoom-
boot, een snorwagen afhuren. Het paviljoen was af-

gehuurd ; wij moesten in de groote kajuit plaats ne-

men. Om vr(j te kunnen praten, zullen wij de ca-

briolet afhuren. — Dat ik in staat zou zijn de roef
l van Amsterdam tot Rotterdam af te huren, om in

eenzaamheid een klaaglied te schrijven enz., beets ,

C. O. 322.

— l.iinii. Met het spraakgebruik in strijd is het

bezigen van afhuren, 'm dezen ziu , van een gewoon vaar-

tuig, dat niet tot openbaar en geregeld vervoer van rei-

zigers bestemd is (haafner, Ceilon, 466), of meteen
persoon als object, a!s bij fokke (Verz. W. \\ , 187),
waar hij van Pindarus zegt, dat men hem, tot het

dichten van lofzangen op de overwinnaars in de open-

bare spelen
, „ naar het schijnt , door geheel Grieken-

land gebruikte en afhuurde." In beide gevallen is het

enkele huren volkomen voldoende ; in het laatste is

afhuren zelfs geheel ongepast.

2) Af in den zin van ontleening of ontneming
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(30, h> Met een persoon in den 3d" nv. Iemand
een persoon of eene zaak afhuren , ze voor zich zel-

ven huren en daardoor ze aan dengene. die van plan

was ze te huren , als "t ware afnemen , maken dat bij

/.: niet krijgt ; of wel , door een hoogeren huurprijs

ze onttrekken aan hem , die ze reeds gehuurd had

vrouw was met eene keukenmeid in bespr k

maar Mevrouw X heeft ze ons afgehuurd- Ik had het

huis reeds gehuurd ; maar vo«Sr dat het contract was

opgemaakt, heeft mijn buurman een hoogeren huurprijs

geboden en het mij afgehuurd

Ifl. (io de bet. 1*. Afhuurder i-huursler), af-

huring.

AFIJTjEN , ouz. zw. ww., met ei/it: ijlde af, ,

is afgeijld. OH IJlen en Af in den ziu zoowel van

verwijdering (30, a) als van naar beneden (31 a).

Hd. aieilen. Ulings afgaan ; zich met -nelheid ver-

wijderen , of zich nedcrwaart- spoeden, t. nr. van eene

plaats, van eene hoogte, of langs eene helling, die

(zoo zij er bij genoemd wordt
| door het voorz. van

of door eene bepaling in den 4den nv. wordt aange-

wezen, waarbij echter het ww. onzijdig blijft: verg.

de Aanm. bij Afdaien, 1, dichterlij-

ken stijl.

'k Zal Ulijn puien
Af doen ijlen.

Drenken re in de ree des bloed*.

BILD. 0, 80 (Dtul. Jl. <-

Pakt ,
pakt u weg, gy vuil pespui>.

En ylt den drempel af.

DACTZEK8ER0 , O't-J. 57

AFJACHT, znw. vr. ; het mv. -jachten niet

in gebruik. Van Afjagen in de bet. bedr. 1 , 1 , bV

Ruwe bejeeening met onheusche taal, norsch of bit»

bescheid, waarmede men iemand afscheept, afsnauwt

,

hem als 't ware van zich afjaagt en zwijgend doet

afdruipen || Een andwoord van afjacht op de <-raa^

der nieuwsgierigheid, bild., jV. Versch. 4, 206.

Inzonderheid in de uitdrukkingen:

— Iemand afjacht (of eene afjacht) geven, hem
afsnauwen ; eu Afjacht krijgen, afgesnanwd worden.

Thans alleen nog in gewestelijke spraak, waarin men
ook wel een afjachter /• _" (velg het volgende art).

|| Hoe heb je jou man afjagt gegeven om die lelijke

feex, die jij logeerde' Wildtch. 6, 65. Jy kunt met

Kyzig eveD gelukkig zyn , al- jen vriendin met haar

aanstaanden man. Maar dan moet je jen man zo geen

afjagt geeven , Leev i, 37. In die soort van huis-

houdens is een vrouwelijk wezen , dat sommige onge-

noodigde gasten afjagt geven kan , van geen gering

nut, rOKKt, lie ('rouw, 2, 40

Ifl. Afjachten
AFJACHTEN, bedr. zw. »»., met hebben:

lachtfe af, heeft afgejacf'. Van Afjacht. Met een

persoou als voorweip. Iemand met een norsch of bits

bescheid bejegenen en afschepen ; hem afsnanwen ; hem
eene afjacht geven. Thans weinig meer in gebruik

,

dan in gewestelijke spraak. Verg. Af/akkeren, 1).

|| Zij heeft wel gezien, toen zij haar' vader zo af-

jagttc, dat Moeder, als zij uit den hoek komt, geen

wollen lap is, Hlldsch. 6, S6.

Een leder vergt D iet*; en hard i» 't, ie af te jachten.

Bir.D. 12, 1S6.

Afl. In gewestelijke spraak: Afjachter, m., in de

uitdrukking iemand een afjachter geven , hetzelfde als

afjacht (zie ald ).

AFJAGEN, bedr. en wederk. ww., met hebben

en zijn ; oorspronkelijk alleen zwak : jaagde (zich) af,

heeft (zich) afgejaagd en is afgejaagd ; thans in den

onvolm. verl tijd ook sterk vervoegd, als ww. der
4** kl. : joeg (zich) af. Uit Jagen en Af, beide in

verschillende opvattineen Hd. ahjagen.

I. Pedrlivend . met hebben

1) Jagen in den zin van voortdrijven.

I ) Af in den zin van verwijdering (80,

genlijk. Van menschen en dieren. Ze wegja-

gen, wegdrijven, t. w. van eene plaats, een persoon

of een voorwerp, die door het voorz van worden

aangewezen || Straatjongens van de stoep afjagen.

Kippen van het voorplein , een hond van het vuur afja-

I

gen. — Geduurig my van mynen . . weg te laaten af-

. jaagen ; neen , daar moet ik hartlvk voor bedanken

,

Blank. 2, l'oorr. 18.

Voorheen ook zonder eene bepaling met het voorz.

van, eu dos geheel gelijkstaande met on- wegjagen.

als bij voni ~>'J), in dichterlijke toepassing

op schepen

:

\erbttt-»theit leert ons spoeden.

Marckl lou HD l.»kel klaer, en zet, op d'ope vloeden.

De reilen b>', en Leien af voor wint.

' iverdrachtelijk. Van menschen. Ze van eene

rwerp verwijderen , nood-

zaken oin I ; ! w. niet door eigenlijk

jagen, maar hetzij door intrekking van het verlof om
daar te vertoeven , hetzij door eenige handeling , die

hun den lust beneemt om langer te blijven. ||
Ik ben

hier nu tuinman op de plaats, en ik hoop maar. . .,dal

er lui op komen , die mij er niet van afjagen (weg-

zenden), LoosJts, Buism. 4, 'J7- Uan moet ik ook

voor lief Deernen, dat myn vlyt en ecrlykbeid demen-

scheu van my afjaagt, en dat zy gaan daar zy.

beleefd bediend worden, Blank. 3, 26o.

2 ) Af in den zin van naar beneden (81 , ai. \ an

menschen eu dieren. Ze naar beneden jagen, ze ver-

drijven , l. w van eene hoogte, die door het voorz.

van of door eene bepaling iu den 4'1 ' nv. wordt

aangewezen. || Kinderen van den zolder afjagen. Iemand

de trap afjagen. Eene kat van het dak afjagen.

— Ook in toepassing op eene rivier, als neder-

waarts, stroomende, t. w. van den oorsprong naarden

mond. Van vaartuigen of van de personen , die zich

daarin bevinden. Zr van een
I

gen punt naar

eeu lager verdrijven, ze noodzaken af te zakkeu ;
t w.

langs den stroom , die door eene bepaling in den 4dr"

nv. wordt aangewezen. || Hier voert hy zyn volk o. er

den Kyn,. . eu jaagt, met behulp van twee veld-

btojejes, tic Sfciat-che uitleggers den stroom af, tot aan

Rynbeik, WAGEN., I'ad. Uut. 9, 20.

II) Jagen in den zin van ter jacht gaan, zoowel

bedr. als onz. opgevat.

1) -lagen, als bedr. ww. opgevat, in den zin van

op de jacht vervolgen.

a) Af in den zin van ontleeninn (80, h). Met e-en

persoon in den 3den nv.

a) Eigenlijk. Van wild, dat aan een ander beh . rt

Iemand eenig wild afjagen, het hem op de jacht al-

handig maken ; het vangen of schieten en voor zich

behouden, en daardoor het den eigenaar ontnemen.

|| Een haas, dien hij een zijner buren afgejaagd had.

I)e slroopcrs hebben hem vrij wat wild afgejaagd.

ft) Bij uitbreiding. Van allerlei bezittingen van an-

deren Iemand iets afjagen, het hem afhandig ma-

ken, ontrooven, t. w. in den oorlog of op stroop-

tochten. Thans niet meer in gebruik. || Het meest.-

gout ende silver , dat de Griecken den Persianen af-

jaeghden, kregben die van Athenen, vondel 1, 504.

D'Aertsvyant lelt 'er toe . hy laet ons rijnen itandert

En morgenstar , en helm , en vaenen , en rondas
,

Itien afgejaeghden roof, enz.

VOXDIL 1, ZK1

b) Af 'm den zin van uitputting (30, n). Van die-

ren. Ze zoo lang op de jacht vervolgen, tot ze
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uitgeput zijn en van vermoeidheid niet meer voort-

kunnen.

Als het afgejaeghde hart

Haeckl naer versche waterbronnen.

VONDEL 7, 276
( Ps. 42

,

2).

Hij denkt, bedrukt, terug Ban die vervlogen dagen,
Toen hij zijn Dafne nog het rendier af zag jagen.

HELMERS, Ged. 1, 63.

In plaats van in 't gebergt den woudos af te jagen.

bild. 2, 848.

't Aandoenlijk noodgekerm van .afgejaagde hinden.

2, 387.

Jaag hert en ever af, verschalk de looze vos!

6, «2.

Het hijgend hert is afgejaagd.

Schoolm. 175.

— Bij uitbreiding ook van personen, en bij dich-

terlijke persoonsverbeelding zelfs van levenlooze voor-

werpen gezegd , die met een vervolgd dier worden ver-

geleken , als b. v. van de wolken, door den wind

voortgejaagd. ||
De vluchtelingen, aanhoudend vervolgd

,

afgejaagd en uitgeput van vermoeidheid, moesten zich

eindelijk overgeven.

Het zwerk , als moede en afgejaagd,

Vliegt minder driftig nu de morgenseheemring daagt,

v. mkkken , Germ. 347.

2) Jagen, als onz. ww. opgevat, in den zin van

het jachtbedrijf oefenen.

a) Af in den zin van ontdoening (30, e, ft). Van
een jachtveld , een bosch enz. Het door lang jagen

van al het wild ontdoen ; er al het wild uit wegvan-

gen, zoodat het, voor 't oogenblik althans, voor de

jacht niet meer geschikt is. || Daar moeten we niet

gaau ; dat veld is geheel afgejaagd.

b) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Van

een jachtveld enz. Het op de jacht van het eene einde

tot het andere doorloopen , om wild te zoeken ; het in

zijue geheele uitgestrektheid jagend doorkruisen. ||
Het

is dus afgesproken, dat wij het veld tot Voorschoten

zullen aljagen, en over Wassenaar terugkeeren, v.

lennep, Mom. 7, 223. De bodem der weilanden,

die men nu bejoeg, was iets hooger. . . dan die van

de reeds afgejaagde, 7, 231.

Actaeon (zegt Ovidius)

Joeg alle velden af.

v. walré, Heidebl. 2, 118.

UI) Jagen in den zin van zeer hard rijden.

1) Af in den zin van uitputting (30, n). Van
paarden. Ze door al te hard rijden afmatten. || Hij

jaagt zijne paarden te veel af.

2) Af in den zin van scheiding (30, c). Van le-

venlooze voorwerpen , t. w. die aan het paard of aan

het rijtuig bevestigd zijn. Ze door hard rijden doen

losgaan en scheiden , t. w. van het paard , dat in den
3<i«n nv , wordt uitgedrukt, of van het rijtuig, dat

door het voorz. van wordt aangewezen. || De renbode

had zijn paard een hoerijzer afgejaagd. Hij reed zoo

dol, dat hij een wiel van ziju rijtuig afjoeg.

II. Wederkeerig.

Hulpw. hebben, wanneer men het verhaal der han-
deling, en zijn (met weglating van het wederk. vnw.),
wanneer men de vermelding van den veranderden toe-

stand bedoelt. Af in den zin van uitputting ( 30, n).

I) Jagen in den zin van het jachtbedrijf oefenen.— Zich afjagen , zich door jagen zwaar vermoeien

,

zich op de jacht afmatten, uitputten. || Hij heeft zich

gisteren afgejaagd. Een jager, oud en afgejaagd.

II) Jagen in den zin van zeer hard rijden.

— Zich afjagen, zich zwaar vermoeien, afmatten,

door al te hard te rijden. || Met dat onbesuisde rijden

zult ge u zóó afjagen , dat het u slecht bekomen zal.

Afl. Afjacht.
AFGEKEKEN , bedr. zw. ww., met hebben:

jakkerde af, heeft afgejakkerd. In de volkstaal ook

wel Afjakken. Uit Jakkeren (Jakken), versterkten

vorm van Jagen, in den zin van voortdrijven, en

Af in verschillende opvattingen.

1) Af in den zin van verwijdering (30, a). Met
een persoon als voorwerp. Iemand met eene ruwe
bejegening als 't ware van zich afjagen (in de bet.

bedr. 1 , 1 , b); hem met een zeer norsch of bits be-

scheid afschepen , vinnig afsnauwen. Hetzelfde als Af-
pachten (zie ald.), doch in sterkere opvatting. Alleen

in de ruwe spreektaal. j| Als hij mij weer met zóó

iets aan boord komt , zal ik hem zóó afjakkeren , dat

hij voortaan wel thuis zal blijven.

2) Af hi den zin van uitputting (30, n). Van paar-

den. Ze tot het uiterste toe afjagen (in de bet. bedr. III,

I); ze zoodanig voortjagen, zoo hard of zoo lang doen

rijden, dat ze van vermoeidheid geheel uitgeput raken.

Alleen in de gemeenzame spreektaal. || Jakker uw
paard toch zoo niet af. Hij kan bij geen huurkoetsier

paarden bekomen , omdat hij ze zoo afjakkert.

AFJAPEN, bedr. zw. ww., met hebben: jaapte

af, heeft afgejaapt. Uit Japen, duchtig snijden , eene

diepe of wijd gapende snede veroorzaken, en Af inden
zin van scheiding (30, c). Van een lichaamsdeel. Het
met één jaap, met ée'ne forsche snede, afsnijden. Ge-
meenzame uitdrukking. || Iemand in eene vechtparty

den neus afjapen. — Even weinig als het voor reke-

ning van den messenniaker komt , . . . dat een kind zig

een vinger afjaapt, Wüdsch. 1, 225.

AFKAATSEN, bedr. en onz. zw. ww., met
hebben en zijn : kaatste af, heeft en is afgekaatst.
Uit Kaatsen en Af in den zin van verwijdering

(30, a). Verg. Afketskn.
I) Bedr. Hulpw. hebben.

\ ) Eigenlijk. — d) Met een persoon als subject.

Iets, t. w. een voorwerp, dat op hem aan geworpen

of op eene andere wijze naar hem toegedreven wordt,

afslaan vóór dat het treft; het met een behendigen

slag in de eene of andere richting terugdrijven, zon-

der dat het geraakt heeft. || Eenen bal afkaatsen. Men
wierp hem een steen naar het hoofd ; doch hij kaatste

dien behendig af.

b) Met eene zaak als subject, t. w. een hard of

veerkrachtig voorwerp. Iets, t. w. een voorwerp dat

er tegen aan komt, door inwonende kracht doen af-

stuiten, van zich afkeeren. || De hardsteenen muur
kaatste alle kogels af. Licht geverfde zonneblinden

geven meer koelte dan donker geverfde, omdat zij de

zonnestralen beter afkaatsen. — Een eerlick man moet

een rotze wezen, die alle hooge zeeën kan verdragen,

en holle golven onbeweegblick af-kaetssen, debrune,
Bank. 1, 304. De lichtstralen, die deze wezens van

zich afkaatsen, fokke, Verz. W. 9, 30.

Gelyk een harde rots,

Die onbeweegbaar blyft in 't ruime zeegeklots,

En kaatst de winden af en tuimelende baaren.

ROTGANS, W. III, 1, 80.

De beukelaar de6 Heeren
Kaatst alle pijlen af!

TBN KATE 7, 144.

— Bij dichterlijke overdracht ook van voorwerpen

gezegd, waarvan het beeld zich in eene heldere op-

pervlakte afspiegelt. Het voorwerp vertegenwoordigt

dan de lichtstralen, die er van uitgaan.

de aarde

Begroet een hemel die geen sluier draagt.

Zü kaatst hem af in haar azuren 6troomen.

TES KATE 3, 370.
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8) Overdrachtelijk. Met een persoon als subject.

a) Van schertsende, bijtende of beleedigende ge-

zegden. Ze met gevatheid gepast en afdoende beant-

woorden, zoodat zy als "t ware niet treffen, maar
hunne kracht verliezen, of wej op den eersten spreker

terug7allen. || Hij is zeer gevat, en neet elke spotternij

geestig af te kaatsen. — Dat kwaadspreekers dikwils,

't geen op hen misschien gemunt zal zyu , op hunne
buuren zullen af kaatzen , v. effen, Speet. 1, 76.

Ik zou . . . nog eenige verschoning bij weten te bren-

gen, en de schuld (beschuldiging) kunnen afkaatsen,

dild., Briev. 1, 81.

De Geldzucht, dfe weleer op hoonen , smalen, schelden,
Heel luttel heeft geput, en alle schamper woord

Op 't klinckklaer rammelen afkaelste tan haei' gelden, enz.

na DECKER 1 , 79.

b) Van onaangename voorvallen, die iemand bedrei-

gen. Ze behendig afwenden, voorkomen. In dezen zin

echter is Afketsen meer gewoon (zie ald , I).
|

Hij

wilde hem voor den Regter roepen, ma.ir ik heb het

nog gelukkiglijk afgekaatst, wm,
II) Ons. Uolpw. zijn.

1 ) Van stoffelijke dingen , die tegen een voorwerp

aan komen. Bij het aanraken terugstuiten en er zich

weder van verwijjeren. |j De kogels kaatsten af zonder

den muur aanmerkelijk te beschadigen. — Om de

lichtstralen, van de voorwerpen boiten ons afkaatsende

,

te ontvangen, v. D. palm, Sal. 1, 88.

2) Van schertsende, bijtende of beleedigende ge-

zegden. Van den persoon, tegen wien zij gericht zijn,

als 't ware afstuiten , hem niet treffen ,
geen vat op

hem hebben. || Hij had weinig voldoening van zijne

plagerijen; al zijne aardigheden kaatsten af {deden

geene uitwerking).

Afl. J/kaatsing.

AFKABBELEN , bedr. en onz. zw. ww., met
nebben en zijn: kabbelde af, heeft en is afgekabbeld.

l'it Kabbelen en Af in dtn zin van scheiding (30, 6).

I) Bedr. Hulpw. hebben. Van een zacht stroo-

mend water als subject.

1 ) Eigenlijk. Van het onmiddellijk aan 't water

gelegen gedeelte van den oever als object. Dit doen

afbrokkelen door de kabbeling van den stroom; het

door de werking van den zachten golfslag afscheiden

en wegspoelen. || De beek had allcugs een goed stuk

van den oever afgekabbeld, en was breeder geworden.

2) Bij uitbreiding, door verwisseling van object

(verg. Af, 28, a, fi). Van den oever of het land, waar-

langs het water stroomt. Door zachten golfslag de

buitenste deelen van dien grond allengs wegspoelen,

en daardoor den grond doen afnemen. || De stroom

heeft hier den oever vrij wat afgekabbeld.

II) Onz. Hulpw. lijn. Van den oever van een

stroomend water. Door het kabbelen van het water

allengs afnemen; door de werking van den golfslag

afbrokkelen. || De oever kabbelt van onderen af. —
Wat ziet ge iop de wereldkaart)'- niets anders dan. .

.

vaneengescheiirde brokken, afgckabbelJe landen, enz.,

fokke, B. R. 4, 217. By hooge afgekabbelde schor-

ren kan men . . . , in den afgebrooken rand , alle de

verschillende lagen onderscheiden , welke de opvolgende

getjen er op hebben gebragt , w. e. de pf.rponcher,
Ged. 1, 29.

Afl, Af'kabbeling (b. v. .Maatregelen nemen om
afkabbeling van den dijk te voorkomen").

APKADEN , bedr. zw ww., met hebben: kaadde
af, heeft afgekaad. Uit Kaden, eene kade leggen (al-

leen gebruikelijk in afleiding en samenstelling: watt.

Bekaden, Omkaden en Overkaden), en Af in den
zin van afscheiding (30, e). In de waterbouwkunde.
Van een land. Het door middel van eene kade afschei-

den , afsluiten , hetzij van naastgelegen land , hetzij

van aangrenzend water. || Dat zij hun polder... wel

konden bedijken of af kaden, zonder de Groote Braak
over te kaden of te versperren, g. de vries, Huil.

Xoorderkic. 71. Onderscheidene gedeelten... van de

landen , onder dat gemeenschappelijk gemaal gelegen

,

hebben zich, hetzij om hunne hoogere, hetzij om
hunne lagere ligging, afgedamd of afgekaad, c. de
vries, Zeew. en 11. 379.

•»yn. Afkaden, Bekaden. — De beide woorden
verschillen onderling op dezelfde wijze als Afdijken en

Bedijken. Zie bij Afdijken.
Ad. Afkading („Afkading werd eerst noodig,

toen inen zich er op b^gon toe te leggen. . ., de lan-

derijen hooger uit het water te malen," g. de vries,
Holl. Koorderkw. 67).

AFKAKELEN, bedr. zw. ww., met hebben:
kakelde af, heeft afgekakeld. Uit Af in den zin van

ten einde toe (30, k), en Kakelen, eigenlijk van 't

geluid der hoenders gezegd, doch bij uitbreiding meest

genomen voor babbelen, snappen, t. w. van iemand

die veel en luid praat over nietsbeduidende dingen

,

en zonder iets wezenlijks te zeggen. Met eene bepaling

van hoeveelheid als object, vooral in de uitdrukking:

wal (vrij vat , heel wat, enz.) afkakelen, veel ka-

kelen, heel wat afdoen als men eenmaal aan 't kake-

len is. || Die kippen hebben vandaag wat afgekakeld ! Zij

is een echte babbelkous; zij kan op een dag wat af ka-

kelen ! Zij hebben met haar beiden heel wat afgekakeld.

AFKALKEN, bedr. en onz. zw. ww., met
hebben en zijn: kalkte af, heeft en is afgekalkt.
Van Kalk en Af in verschillende opvattingen.

I ) Bedr. Hulpw. hebben. Af in den zin van

ontdoening (30, e, /-'). Van voorwerpen, die meteene

laag kalk overdekt zijn. Ze van de kalk ontdoen, er

de kalk af bikken. || Een vochtigen muur laten af-

kalken en met asphalt bestrijken.

II) Onz. Hulpw. zij», als uitdrukking van eene

verandering van toestand. Af in den zin van scheiding

(30, c). Van voorwerpen, die met eene laag kalk

overdekt zijn. De kalk loslaten, laten vallen, endaar-

door in eeu beschadigden toestand geraken. || Die muur
kalkt af, is erg afgekalkt. — Men hoorde van geen

muren die vochtig waren of af kalkten, en van geen

planken die wegrotten, V. lennep, Bom. 14, 251.

Afl. Afkalking.
AFKALVEN, onz. zw. ww., met hebben,

kalfde af, heeft afgekalfd. Uit Kalven, een kalf

werpen , en Af in den zin van ten einde toe ( 30, k).

Hd. abkalben. Van koeien. Een kalf werpen, jongen;

t. w. zóó dat de geheele bariDg met de nageboorte enz.

goed afloopt, en de koe weder melkgevend wordt.

|| Hebben uw koeien nog niet afgekalfd? De zwart-

bonte heeft goed afgekalfd.

AFKALVEN, onz. zw. ww., met zijn: kalfde

af, is afgekalfd. Van de helling van afgegraven aard-

werken, inzonderheid van oevers, slootkanten enz.

Door het loslaten eu afzakken van een gedeelte van

den grond afbrokkelen en beschadigd worden; stuks-

gewijze afschuiven of instorten. || De glooiingen van

de sloot moeten aan hel water van een tuin worden

voorzien, om niet af te kalven. De beide kanten der

nieuwe tochtsloot ziju erg afgekalfd.

Etym. -Nevens afkalven is in 't Vlaamsch ook

afkalveren in gebruik j hier en daar zegt men af-

katten. Zie v. d. velde en sleeckx, 42 b, VI.

Idiot. 10 en 218. Beide zijn blijkbaar verbasteringen:

het laatste door verwarring met het soortgelijke af-

kalken , het loslaten en afvallen van kalk ; of'kalveren

door verkeerde toepassing der analogie van het kalven

eener koe, dat ook wel kalveren heet, zoodat men
onwillekeurig meende, ook dit afkalven evengoed met

afkalveren te mogen verwisselen. Het was echtereene
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dwaze vergissing , alleen aan miskenning van den oor-

sproug des woords te wijten. Het hier behandelde

afkalven, vvaarnevens ook uitkalven in gebruik is

(zie ald.), heeft met het kalven eener koe niets te

maken. Het tweede lid der samenstelling kan wel niet

anders zijn dan eene afleiding van het bnw. kaal, dat

mnl. calu (caluwe) luidde, ohd. chalo (chalawer),

mlid. kal (kalmer), ags. calo , calu (cealves), eng.

callow. De grondvorm was dus kalw : vergel. lat. cal-

vus , waarnevens oudtijds een bijvorm galvus
,
galbits

schijnt bestaan te hebben (facciol. in v.). Van chalo

vormde 't Ohd. het afgeleide chalawjan, chalawón

(oraff 4, 383), dat decalvare , d. i. kaal maken,
oeteekende , en in onze taal kaluwen of kalwen moest

luiden. De oudste beteekenis van kaal was ruimer dan de

latere: bet werd in 't algemeen voor bloot, naakt ge-

nomen: bij notker (Ps. 41,1) leest men van „ chalawen

gebeinen ," ontbloote, ontvleesde beenderen. Het oude

ww. kaluwen , kalwen stond dus met oniblooten of ont-

bloot worden gelijk. De overgang tot kalven was naar

den aard van ons taaieigen: verg. mnl. varuwe, verwe

,

met ons verf, verven ; ohd. garawjan , mnl. gerwen , met

ons gerfkamer ; de beide vormen maluwe en malve , die

neveus elkander gebruikt worden , en zwalve voor

zwaluw in gewestelijke spraak. Kalven, evenzoo uit

kaluwen ontstaan , schijnt werkelijk voor te komen

,

en wel als onz. ww. in den zin van ontbloot worden,

t. w. als men van iemand, die aan winterhanden lijdt,

zegt , dat bij aan zijn handen „ kalft ," d. i. kale of bloote

plekken krijgt. Men zegt ook kalven krijgen, de

vingers zitten vol kalven enz.; en ofschoon men daar-

mede veelal het gezwel bedoelt, schijnt toch de oor-

spronkelijke beteekenis die van ontblooting te zijn,

t. w. de ontvelling, die met die kwaal gepaard gaat.

Zie Kalf (2d« art.) en Kalven (2de art.), en

verg. ook het Deensche kalv , d. i. de ontblooting van

een boomstam, t. w. wanneer de bast van de buitenste

houtlagen loslaat en afsplijt (molbech , Ordb. 1 , 547).

Reeds uit dit kalven zon afkalven zich voldoende

laten verklaren , als het ontbloot worden van een hel-

lend aardwerk door afschuiving van den bovengrond

,

die het dekte. Doch de ware verklaring van het woord

is nog eigenaardiger. De bovengrond zelf werd voor-

heen de kale grond genoemd, d. i. de bloote, die

voor 't oog bloot ligt, in tegenstelliog van den be-

dekten ondergrond. „ Kaeluwe aerde, terrae cutis

,

superfcies" , zegt KIL., en in denzelfden zin gold oud-

eng. callow, „the s/ralum of vegetable earth It/ing

above gravel, sand, limestone etc." (halliwlll 228 ,

wright 281). Naar alle waarschijnlijkheid is ous af-

kalven dus niet eene samenstelling met het zoo even

genoemde ww. kalven , maar eene samenstellende af-

leiding van dit kaluwe , kalve , als benaming van den

bovengrond, met Af in den zin van scheiding (30, c).

Het laat zich, wat den vorm betreft, het best met

afkalken vergelijken. Afkalken, de kalk laten vallen,

beschadigd worden door afscheiding der kalk; afkal-

ven , de kalve (de bloote aarde) laten vallen , schade

lijden door afscheiding van den bovengrond. Het znw.

kalve, kalf, is trouwens nog heden in gebruik; de

afgezakte grond wordt het kalf genoemd , eene blijk-

bare verbastering van de kalve, de kalf, waaraan

men door onwillekeurige verwarring met het kalf
eener koe het onz. geslacht toekende.

Afl. Afkalving.

AFKALVING, znw. vr., mv. -kalvingen. Van
Afkalven ( 2

de art.) met het achterv. -ing. De werking

van afkalven; het afkalven, het afbrokkelen van de

helling van afgegraven aardwerken door afzakking of

instorting van grond. || Een slootkant aan het water van

een tuin voorzien , om afkalving te voorkomen. De oevers

van het kanaal hebben veel door afkalving geleden.

AFKAMMEN, bedr zw. ww., met hebben:

kamde af heeft afgekamd Bij dichters ook wel Af-
kemmen. Uit Kammen (Kemmen) en Af in verschil-

lende opvattingen. Hd. abkammen.
1 ) Af 'm den zin van wegneming (30, e).

a) Eigenlijk (30, e, n). Van iets, dat zich op of

aan eenig voorwerp bevindt. Het door kammen , door

middel van een kam, er van wegnemen. j| Zich de

poeder van het hoofd afkammen.

De Sereg, die de zijde afkemmen van hun tacken.

vondel 8 , 216.

b) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt , in dat van

onldoening of reiniging overgaat (30, e, ft). Van
voorwerpen, waarop of waaraan zich iets bevindt. Ze

door kammen daarvan ontdoen, met den kam schoon-

maken. || Het hoofd van dat kind mag wel eens goed

afgekamd worden.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Iets

zoo lang kammen , tot het genoeg gekamd is ; of wel

,

alles kammen wat er te kammen valt, gedaan maken

met kammen. || Is al de wol al afgekamd?
— Ook met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar onz. || Als we afgekamd hebben (l. w. de

wol), knnnen we aan het spinnen gaan.

Afl. Afkamming

.

AFKAMMEN , bedr. zw. ww., met hebben:

kamde af, heeft afgekamd. Hd. abkammen (onjuist

voor abkammen); verg. fr. (créter. Van Kam , het

bovenvlak of de kruin eener borstwering, en pinden
zin van onldoening (30, e, f3). In de krijgskunst.

Van eene borstwering. Eigenlijk : ze van den kam ont-

doen; d. i. ze beschadigen door het bovenvlak geheel

of gedeeltelijk weg te schieten; hare kruin door ge-

schutvnur vernielen. || Door het vuur van den vijand

werd de borstwering zoo afgekamd, dat zij al lager

werd en hoe langer hoe minder dekking voor de ver-

dedigers opleverde.

Afl. Afkamming („eene borstwering, door af'kam-

ming beschadigd").

AFKANTELEN, bedr. en onz. zw. ww.,

met hebben en zijn: kantelde af, heeft en is afgekan-

teld. Uit Kantelen en Af in den zin van naar bene-

den, met het bijdenkbeeld van scheiding (31, a).

I) Bedr. Hulpw. hebben. Iets, t. w. een zwaar

voorwerp, bij herhaling omkantelen, zooverre omkee-

ren , dal telkens een andere kant boven komt , en

bet zoodoende allengs naar beneden brengen, t. w.

langs eene helling, die door het voorz. van of door

eene bepaling in den 4den nv. wordt aangewezen.

|| De kisten (balken, steenblokken enz.) werden de

helling (of van de helling) afgekanteld.

II) Onz. Hulpw. zijn. Van een voorwerp, dat bo-

ven op een ander voorwerp staat of ligt. Omkantelen
,

omvallen , en daardoor van bet andere voorwerp af-

storten. || Het beeld is van het voetstuk afgekanteld.

Een stapel balken ,
waarvan er een was afgekanteld.

En, van tyn voetstuk afgekanteld.

Rust op de graszode een kanon.
NOLET DE BB., Ged. 1 , 165.

Afl. Afkanleling.

AFKANTEN , bedr. zw. ww., met hebben:

kantte af, heeft afgekant. Uit Kanten, een kant aan

iets maken, en Af in den zin van voltooiing (30,/).

Van een breiwerk. Het voltooien door er een kant aan

te makeu ; bij het eindigen van het werk den uiter-

sten kant afsluiten door de steken over elkander te

halen, en daarmede het werk afmaken.
|

De kous is

op het afkauten na klaar.

AFKANTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

kantte af, heeft afgekant. Van Kant en Af in den

zin van onldoening (30, e, f). Hd. abkanten. Van
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kantige voornerpen. Ze van de scherpe kanton of

hoeken ontdoen , door die schuins uf rond af te hak-

ktii uf af to schaven. II Ge moest dien steen wat laten

afkanten; men stout er telken» togen. Balken , ribben ,

palen enz. af kanten.

*»>ll. Van bont gezegd, is afkanten de algemecne

benaming voor het wegnemen der scherpe kanten , ei

omvat dus zoowel het afbiljoenen als het afknotten

,

die beide ecne bijzondere soort van bewerking to ken-

nen geven. Zie bij AjBLUOENKN.
,%n. Afkanlnuj.

AFKAPEN , bedr. iw. »»., met hebben: kaapte

af, heeft afgekaart. Dit Kapen en Af in Jen zin van

ontleening (80, »). Met een persoon in den 3'1"1 nv.

Iemand iet» afkopen , bet hem met list of geweld

uutnemen , afhandig maken. Verzachtende, min uf

meer schertsende uitdrukking vuor afstelen of ontste-

len , ofsebuon sterker dan aftlieven , en niet , als dit

laatste, alleen van kleinigheden gezegd. || l)c soldaten

badden den boer al zijn vourraad afgeknapt.

met vreemde veren

,

Met paarlen , hier en daar geraapt,

Met goud , den nabuur afgekaapt.

TOLLBHS 12, 80.

AFKAPPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

kapte af, heeft afgekapt. Uit Kappen en Af in ver-

schillende opvattingen. Hd. abkappen.

I ) Af in den zin van scheiding ( 30, c).

1) Eigenlijk. Van iets, dat een deel is van een ge-

heel.

a ) Eigenlijk. Van stoffelijke voorwerpen , die aan

andere vastzitten of er een deel van uitmaken. Ze

door kappen er van scheiden , met een snijdend werk-

tuig, veelal met bijl of hakmes, er van afzonderen.

Meest van boomtakken , houtwerk of kabels gi

of wel van ledematen , die van het lichaam worden

gescheiden , en dus het naastbij komende aan afhak-

ken , doch met dit onderscheid , dat afkappen altijd

een voorwerp onderstelt, tot welks afscheiding eene

geringere krachtsinspanning vereischt wordt. Het voor-

werp, waarvan men iets afkapt, wordt doorgaans als

bekend ondersteld en daarom niet genoemd. Noemt men

het echter , dan wordt het , zoo 't eene zaak ia , door het

voorz. van aangewezen ; is 't een persoon (mensch of

dier), dan staat deze in den 3d«° nv. || Een (dunnen) tak

van een boom afkappen. De kabels afkappen, ze door-

kappen en zoodoende van hei schip losmaken. Een

hond den staart afkappen. — I)c Heere der heyr-

scharen sal met gewelt de tacken afkappen , Jet. 10,

33. Soo kap (ik! mijnen anker af (door het doorkap-

pen van den kabel), ende ga op Godts genade drijven
,

poirters, Masker, 2. Ons Mieken, och arme' Ik

liet mij gaarne den linkerarm afkappen , dat ik het

nog mocht in het leven zien ! conscience 1 , 333 b.

Vervolgens zal hein (den vadermoorder) de regterhand

afgekapt, en hij onmiddellijk daarop ter dood gehragt

worden, H'. v. Strafr. a. 13.

'k Zal hem van Ut tot lit af-kappen doen de leen .

En levendig het vleesch afnypen van het been.

KROL, Famp. Wer. 8, 284.

— Voorheen , toen de 3'le nv. meer in gebrnik was

dan thans , kon ook eene zaak , waarvan iets afgekapt

wordt, in dezen nv. staan. || Men meent dat d'En-

gelachen voorhadden , al de (den) koopvaardyscheepen

de masten af to kappen, brandt. De Ruiter, 42.

— In de smederij. Van gedeelten van ijzerwerk of

andere metalen. Die van lut b werkt wordende voor-

werp scheiden door middel van beit mjdende

werktuigen , het schroodijzer of den schroodbeitel , die

met hamerslagen door het gloeiende metaal gedreven

worden. Ook wel Afhakken geheeten (zie ald. 1 , «).

|| IJzeren stangen , ijzerdraad enz. afkappen. — Nadat

bij hel mlsmeden van den buut dii vinnY

iets dikker gelaten is. wordt deze buut van de staaf

ijzer afgekapt, kuiper, Terhnol. I, 191. < >ui

stoomketels beatemde ijzeren platen

appen, l , 862. — Verg. l . 188.

b) Overdrachtelijk , in de spraakkunst. Van

klanken aan 't begin of woord.

'L bij bel -|>nk i schrijven weglaten Verg. gr.

n ">, dat af
ofschoon ons afkappen in ruimeren zin wordt .

men, niet allecu van c| (
- weglating vau hel achterste

gedeelte vat. ei n woord (apocope), maar ook van die

van het voorste gedeelte (aphaerctis). \\ Van bet lid

woord de, gevolgd door een woord dat met een klin-

ker begint, wordt in dichtmaat veelal de e af„'cknpl

:

in plaats van de eerste schrijft uien éCeertte. In 't

vuur ik is de i , in 't voor het de te afgekapt.

2) Bij uitbreiding, door i van object

Af, 28, a. .,). Van een geheel. Bet verbre-

ken , door er een gedeelte van af te kappen (in de

bet. 1 , 1 ), d. i. weg te nemen.

genlijk, van stoffebj'ke voorwerpen.
rt) Van houtgewa- met donne stammen, als jonge

boompjes, krenpelhuut enz. Het met bijl of hakmes
vellen door den stam van den stronk te kappen. Verg.

Afhakken, 1, b) en Afhcl-wen , 1 , 2 , en xvn4* E.,

1). || Een boschje van kreupelhout afkappen. Een
' bij den grond afkappen. I)e grond was vol

oneffenheden , vol stronken en wortels van afgekapte

boompjes, enz.

ft ) Van boomstammen of takken. Ze van de uit-

stekende uf buitenste deelep ontdoen , door deze met

bijl of hakmes er van af te scheiden, ze weg te kap-

pen. || Ik zal dien stam wat laten afkappen (er wat

takken of de schors af laten kappen). Een tak af-

kappen (van de twijgen ontdoen).

Hy valt. Een ttrinligtal van stammen kust den grond.

Niet me«r. Het werk spoedt voort. Hy kapt hen afin 't rourt

En gladt en effent ze naar uitgespannen moeren
BILn. 2. 315

b) 0>crdrachtehjk , in de spraakkunst. Van woor-

den. Ze verkorten door aan 't begin of aan 't einde

een of meer lctterklankcn weg te latoi \ el - 1.1,^)-

|| De lidwoorden dr ei dikwijls afgekapt:

mi D -chrijft dal d' ei 't. De woorden spraak , taal ,
(ik)

hoor enz zijn eigenlijk afgekapte vormen Toor tprate ,

tale , hoore enz.

- *»yn. Zie Afhakki n, 1 ) en v. rg bij Hakken.
Il) Af in den zin van ten einde toe ('M), k). Van

voorwerpen, die gekapt irorden, hetzij bont

of ijzerwerk, hetzij kool enz. Ze kappen zooveel men
uoodig of dienstig oordeelt, allee afdoen wat ertckap-

pen valt. || Als dit partijtje afgekapt is, zulk

voor vandaag maar uitscheiden.

Afl. Afkapper, afkapping, afkapsel.

AFKAPPING, znw. vr., mv. -kappingen.

Van Afkappen (in de bet. Il met liet aebterv. -ing

De daad van afkappen, het afkappen; in cigenbjjki

en overdrachtelijke toepast

1) Eigenlijk (zie Afkappen, I, 1, a en 2, a).

II ' afkap] i'len van eenig voorwerp door

middel van bijl uf hakmes. || De afkapping vau boom-

takken , van kabels enz. De vadermourder werd ter

dood gebracht , na afkapping der rechterhand. De

afkappiug van ijzeren st

2) Overdrachtelijk (zie Afkappen, I, 1, b en

2, b). Het afkappen of weglaten van letterklauken

v.V.r of achter aan een woord. || Wanneer de af kappinu'

aan 't einde van een woord plaats heeft, wordt zij

apocope genoemd. Hit -r hi ijven van 'k, t, d' en

jjke afkappingen.

BtteneMt. Afkappingsteeken.
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AFKAPPINGSTEEKEN, znw. onz., mv.
teekens. Uit Afkapping (in de bet. 2) en Teeken.
In de spraakkunst. Teeken in den vorm eener komma

,

dienende om aan te wijzen, dat vóór of achter aan
een woord eene letter of lettergreep is afgekapt of

weggelaten; ook Weglatingsteeken geheeten. Is het

voorste gedeelte van een woord afgekapt {aphaeresis),

dan staat het afkappingsteeken bovenaan vóór het

woord, als in 'k voor ik, 't voor het, 's voor des;
heeft de afkapping achteraan plaats (apocope), dan
staat het teeken bovenaan achter het woord , als in

cT voor de of den , t' voor te, Petrus' voor Peirusses

,

gelijk de vorm van den 2deD nv. eigenlijk zou moeten
wezen.

Aanm. Het afkappingsteeken moet niet verward
worden met het uitlatingsteeken , dat denzelfden vorm
heeft, maar in het midden van een woord voorkomt
en de uitlating eener lettergreep aanwijst ; als in zett'en

voor zetteden , lied'ren voor liederen , enz.

AFKAPSEL , znw. onz., mv. -kapsels. Van
Afkappen (in de bet. I), met het achterv. -sel in

den zin van voorwerp der werking. Eigenlijk in 't

algemeen: Iets dat van eenig voorwerp is afgekapt.

Doch het woord is weinig in gebruik. Kaar de over-
drachtelijke opvatting van Afkappen ( 1 , 1 , b , en 2 , b)

bezigt bild. het in de spraakkunst, in toepassing op
apocope en aphaeresis, en dus voor een letterklank , die

achter of vóór aan een woord is weggelaten .
[

| Wat het on-
derscheid tusschen deesm deze. . . betreft,. . . dit aan-
hangsel of af kapsel van de e doet enz., N. Yersch. 2, 42.

AFKATJWEN, bedr. zw. ww., met hebben

:

kauwde af, heeft afgekauwd. Uit Kauwen en Af in

den zin van ontdoening (30, e, /J). Iets doorkauwen
van de buitenste deelen ontdoen , er zoo lang aan
kauwen dat men er een gedeelte van wegkauwt. || Een
dochtertje van ongeveer acht jaren lag nevens haar in

de bedstede te slapen, met een groot stuk afgekauwd
biesjesdeeg in de vuist geknepen , K. Zev. 1 , 92.

AFKEER, znw. m., zonder mv.,"als benaming
van een voortdurend gevoel. Van Afkeeren als wederk.
ww. Hd. abkehr vr. (grimm, D. Wtb. 1, 59). Ei-

genlijk: de daad van zich af te keeren, zich van
iemand of iets af te wenden , in welken zin hd. ab-
kehr uitsluitend genomen wordt; doch in onze taal

alleen gebruikelijk in de overdrachtelijke opvatting van
het gevoel, hetwelk veroorzaakt dat men zich van
iemand of iets afwendt, en dus voor: Sterk gevoel

van weerzin tegen een persoon , een voorwerp , eene
handeling enz., waardoor men onwillekeurig gedron-
gen wordt ze te ontwijken of er zich van te onthou-
den. De persoon of de zaak, die het voorwerp van
den weerzin is, wordt, wanneer afkeer alleen staat,

t. w. zonder een beheerschend ww., door een der

voorz. van, voor of tegen — thans liefst door van—
aangewezen; staat afkeer als object bij een ww., dan
hangt de keuze van het voorz. van den aard van dat

ww. af.

a) In betrekking tot personen. || Dat de twist

zyn diepsten grond had in een wederzydschen afkeer

van twee verschillende volksstammen, david, Eist.

4, 128. De afkeer der Lothrykers tegen de onder-

kruipers hunner nationale vorsten, 3, 544. Een af-

keer tegen hunne stiefmoeder, 3, 343. Zou die wre-
velige grijsaard... tot zijn dood volharden in zijn

afkeer van zijn schoondochter! K. Zev. 4, 69. Wend
niet in afkeer het gelaat van uw ongelukkigen vader

af, pierson, Mériv. 3, 213.

Met d'afkeer in 't gemoed , en d'afschriksblik in 't oog.
bild. 2 , 878.

Graaf, 'k besef 't, uw ziel bemint hem niet.

Mijn gunst voor Edelwold wekt afkeer, wekt verdriet.

Vr. bild. 1 , 4.

— Ook in toepassing op een minnaar of minnares,
en dus in tegenstelling van liefde.

Ik zal, zo zy volhart in d' afkeer dien zy heeft,
Misschien deez* minnedrift eens uit myn hart verjaagen.

LANGBNDIJK 2, 25.

Hem is zy vol afkeers staêg ontvloden.

SMITS, Ged. 260.

Zijn liefde klom met d' afkeer dien zy toonde.
bild. 14, 443.

b) In betrekking tot handelingen, toestanden enz.,

op zedelijk gebied. || Zijn onverwinnelijken afkeer voor
al wat laag en schandelijk was, v. d. palm, Red.
1 , 200. Deze werktuigelij ke afkeer van het zien lijden

van anderen is op zich zelve nog geene deugd, kem-
pf.r , Verh. 1 , 303. Onwillekeurige afkeer van het

ongeloof, 2, 247- IJver, werkzaamheid, die schoone
karaktertrek der Noordsche volken, wier afkeer zoo
groot is van het Zuidelijke beuzelen en luijeren ! geel

,

Ond. en Phant. 108. Een sterke afkeer... van het-

geen. . . vreemd is, 283. Afkeer van geweld en sla-

vernij, helmers, Ged. 2, 86. Innigen afkeer van
verkeerdheid, wanbegrippen enz., bild. 14, 14. Zijn

afkeer van dwingelandij, schrant, Red. 1, 174.
Afkeer voor burgerbloed, ten kate 4, 203.

't Is afkeer van het kwaed en liefde tot de deugd.
LEDEGANCK 400.

c) In betrekking tot spijzen en dranken, voorwer-

pen, handelingen in het dagelijksch leven, enz. || De
viesheid is . . . een zeekere afkeer , die men gevoeld

,

tegens eenige spys of drank, v. effen, Speet. 7,97.
Een onverzettelijken afkeer van stoommachines , beets,
C. O. 42. Eenen onverwinnelijken afkeer van de ta-

bak, conscience 1, 288 b. Dat hij, die aan het

schilderen geraakt, meest altijd eenen afkeer van het

teekenen krijgt, 1, 56 b.

d) In verband met — of in tegenstelling van —
andere soortgelijke gewaarwordingen. || Schrick en af-

keer, hooft, Ged. 1, 113. Zyne vriendschap is

byna liefde,. . . zyn afkeer byna haat, Leev. 3, 123.

Myn afkeer. . . stygt tot een gloeijend afgryzen, 7, 72.

Walg en afkeer, ledeganck 85. Iets vreemds...,
dat wantrouwen of afkeer inboezemde, conscience
1, 190 a. Een dof geluid van afkeer en ijzing, 1 , 213 b.

Afkeer en bitterheid, 2, 126 b. Om... het ODgenoe-

gen in haat en afkeer te doen overslaan , v. lennep ,

Gesch. 4, 24. Met een gevoel van afkeer en wrok,

K. Zev. 4, 322.

e) Met een ww., waarvan afkeer het object is, in

verschillende spreekwijzen

:

— Een afkeer hebben (of krijgen) van iemand

of iets , er een sterken weerzin tegen hebben (of krij-

gen). || Hebt eenen afkeer van het boose, Rom.
12, 9. Zoo ziet men veeltijds,... dat de eene pot-

backer een af- keer van d'ander beeft, de erune,
Bank. 2, 278. Die... zig gewis verbeeld zal heb-

ben , dat Agnietje een afkeer van hem had , v. ef-

fen, Speet. 6, 2. Dat hy een afkeer van de studie

heeft, 5, 102. Ik heb... een afkeer van ontkinderde

mannetjes, geel, Ond. en Phant. X. (Zij) heeft een

afkeer van alles wat laag en gemeen is, K. Zev.

1 , 145. Behalve dat ik een afkeer heb van kokette-

rie, 2, 124. Een afkeer hebben van het baden , 1,135.

Ik had toen een afkeer van al die geschriften , op

wier titel prijkt: „voor kinderen", beets, C. O.

273. Een afkeer van iets krijgen, loosjes, Bronkh.

1, 301.
— Een afkeer gevoelen (of opvatten) voor iemand

of iets , er een sterken weerzin tegen gevoelen (of be-

ginnen te gevoelen). || Terwyl diezelfde persoonen voor

ons denzelfden afkeer gevoelen , Leev. 5 , 362. Ik ge-
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voel zulken afkeer voor die Christin , dat haar aan-

lijn alleen mij onzeglijk duet lijden, co.nsciesce

2, 15 4.

— J/leer toonen, aan den dag leggen en:, pan
of voor iemand of telt , ?iju weerzin er tegen mei

daden of woorden doen blijken. || Allen toonden den-

zelfden afkeer ran Willem, iuvid, Hisl l

Hij legde afkeer aan dun dag van (of voor) de los-

zinnige begrippen, die en:., K /.ei'. 2, 128.

Luister meer naar rr^l rn rede ; loon uw' afkeer van geweld.

D. J. v. LE.'OEP, Qtd. 941.

— Afkeer opwekken, verwekken, (iemand) inboe-

zemen enz. van, voor of tegen iemand of iels,

weerziu er tegen veroorzaken. || Tooncclen . .
.

, die

niets... zouden kunnen opwekken dan nfkeer, CON-

SCIENCE 1, 100a. Dit /til' ! o te grootcr

afkeer van allerlei ligtmisserycn ingeboezemd , Blank.

1, 109. Deukt niet,... dat ik n een' afkeer \

wat vreemd ia wil inboezemen, sciirant, Red. 1,63.

Straatjongenslekkernij , waarvoor men fatsoenlijke kin-

deren nooit vroegtijdig genoeg nfkeer kan inboezemen,

beets, C, O. 107. Ik zal... hem afkeer inbo'

.

voor al wie geen Germaamch bloed in de aderen

heeft, conscience 2, 41 b.

— Iemand afkeer dragen (toedragen) en iemand

in afkeer nemen , afkeer voor hem opvatten : beide

alleen in dichterlijken stijl.

Wy, doemellngen , wy , den doemling arkeer dragen!
BILO. 2 , 980.

Loop, In wilde droomen,-
Geen melajen , dat u eens in afkeer beeft genumen,
Met udel Jamai'ren na! i, 280".

Syn. Afkeer, Afgrijzen, Afschrik , Afschuw,
Tegenzin, Walg, Halging, Weerzin. — Al deze

woordeu geven de onaangename gewaarwording te ken-

nen , die de mensen ondervindt van iets dat hem in

hoogen graad mishaagt , zoowel met betrekking tot

een der zintuigen, uls tot het zedelijk gevoel Het
terugstootende van hetgeen onbehaaglijk is, waardoor

men onwillekeurig gedrongen wordt het te ontwijken

of er zich van te onthouden, is in alle het hoofd-

begrip, iu tegenstelling van het aantrekkelijke en be-

geerlijke van hetgeen ons behaagt en aangenaam aau-

dott. Onderling verschillen de woorden deels in de

sterkte der gewaarwording, deels in den aard der

voorwerpen, waardoor zij wordt veroorzaakt. Wat
het eerste betreft, zijn zij aldus te rangschikken:

tegenzin , weerzin , afkeer , walging en walg , afschrik,

ajMchuw , afgrnzen : eene re» bet gl v el vau

mishagen in telkens klimmenden graad I

zwakste uitdrukking ia tegenzin. Zij geeft alleen te

kennen , dat iets ons niet aanstaat , en wel in die

mate , dat men neiging gevoelt zich er van te ont-

houden. Zij wordt echter zelden in toepassing op per-

sonen gebezigd, maar bijna uitsluitend in betrekking

tot handelingen die men noodc verricht, of tot zaken

die het voorwerp eet.er handeling zijn. Men heeft een

tegenzin tegen spijzen en dranken, die men ongaarne

nuttigt; men krijgt spoedig een tegenzin in een ver-

velend werk , met tegenzin volbp D

drietige taak. De weerzin is een versterkte tegenzin.

Voor 't overige staan de beide woorden gelijk , alben

met dit onderscheid , dat weerzin ook op p
wordt toegepa-t. Men kan een weerzin tegen iemand

hebben , een weerzin voor hem gevoelen , opvatten

enz ; het woord is dan de juiste term voorliet vreemde

antipathie. Al de andere uitdrukkingen worden even-

zeer in betrekkin- bruikt.

De weerzin, tot een hongeren graad stijgende, wordt

afkeer, een «terk en onverzettelijk gevoel van wan-

behagen jegens personen voorwerpen of handelingen,

die men niet lijden kan. Een eigenaardig begrip wordt

door walg of walging aange i ' 'ging betreft

eigenlijk het zintuig van den smaak. Spijzen en

ken, die de smaakzennwen zoo onaangenaam aan)

dat men Deiging tot bné verwekken wal-

i uikt . doet

I taan.

Van walging is walg in zooverre Dl .
dat

.1 overdrachtelijk wordt genomen. Men heeft

een walg, niet alleen van spijzen en dranken, dil

niet of niet meer lust, maai i ' za-

ken, di nitataan kan , wa u

men niet in aanraking kan komen , zonder zich in

zijn binnenste geheel ontstem I Gaal die

steik.' afkeer gepaard met ei nu aan. 1 K lirik,

huivering, onelut het voor-

werp iets afzichtelijke heeft, dan is afschrik de I

aft een afschrik vau velerlei il

kruipend gedierte, van handelingen die men

laag en gemeen acht , van al datgene waarvan reeds de

gedachte on- I

De tot hiertoe genoemde woorden hebben onderling

dit gemeen , dat zij alleen een subjectief gevoel te

kennen geven, /onder noodwendig eeu afkeurend oor-

deel te ouderstellen over datgene, dat de onaangename

.-..-kt. Men kan tegenzin hebbeu in

een arbeid , waarvan men toch het nnt niet ontkent

;

men kan weerzin gevoelen voor iemand, wiens goede

happen men niet loochent; men heeft wtI eens

een afkeer van deze of gene handeling, zonder juist

te beweren dat er iets kwaads in steekt; vele studen-

ten hebben een walg van de wiskunde, al erkennen

zij gaarne het hooge belaug van die wetenschap ; me-

nigeen heeft van sj.inuekoppeu, slangen

risl lnj niet, dat ook die gedierten van

der schepping getuigen. Walg en afschrik

worden echter, vooral in zedelijke toepassing, bij

voorkeur gezegd van datgene , dat men tevens in aard

en wezen veroordeelt. Altijd geldt dit van afschuw en

afgrijzen, wanneei in ii ten minste die woorden niet

i bezigt, m sohertsende overdrijving. Het sub-

gevoel van den hevig-teu afkeer wordt hier

i voorgesteld als een natuurlijk gevolg van het

afzichtelijke of gruwelijke van hetgeen de gewaarwor-

ding veroorzaakt. Beide worden inzonderheid gebezigd

in toepassing op zedelijk gebied. Met afschuw hoort

men hel imtzettcude misdaad; de ver-

foeilijke snoodheden van een beruchten booswicht ver-

vullen ons gemoed met afgrijzen.

— Afkeer, Haal, enz. — Het begrip tm afkeer,

wanneer dit gev. i
non tot voorwerp heeft,

is na verwant aan dat van haal. In zooverre is af-

keer i in met dit laatste, en dus I

met vijandschap en andere soortgelijke uitdrukkingen.

Doch van die nieuwe groep I
zich de bo-

v.u behandelde in een wezenlijk punt. bij al dewoor-

,. bevat, denkt men aan de onaangename

gewaarwording op zich zelve, als iets passiefs
,
zou-

li indelingen voor te stellen, waartoe

zij leidt. Die voorstelling vangt eerst aan met haat,

waarbij de afkeer actief begint te worden, d. i. tot

daden, tot verzet of bestrijding over te gaan. Om die

reden behooren de hier bedoelde woorden als eene af-

zonderlijke reeks te worden beschouwd. Zie daarover

lij Haat.
Afl. Afkeerig (1"« art). Voorheen ook, in den-

ztlfden zin, afkeerelijk, afkeerlijk:

Soghtmy, warrom ghy u afkcereluck ran ES] begint te toonen

STARTER "Z80.

AU Iemand dag aan dag at van een haaa,

Hoe kort, hoe mali, hy wlerd op 't laat t afkeerlft.

wzllekus en vlakiro, Dicnll. Vilip. 62.
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AFKEEREN, bedr , wederk. en onz. zw. ww.,

met hebben en zijn: keerde (zich) af, heeft (zich)

en is afgekeerd. Uit Keeren in verschillende opvat-

tingen, en Af in den zin van verwijdering (30, o).

Hd. abkehren.

I. Bedrijvend,

I ) Keeren in den zin

met hebben.

van menden, draaien. Met

eene zaak als voorwerp. Ze omkeer™ , omdraaien

,

zoodat de zijde, die naar iemand of iets gericht is,

er van afgewend wordt; ze van iemand of iets afwen-

den. || lek keerde mijne hant af, Ezech. 20, 22.

Indien gy uwen voet van den Sabhath afkeert, Jes.

58, 13. Terwijl ik het hoofd afkeerde, om zijn slin-

gerend zwaard te ontwijken, conscience 1, 125a.

Het meisje was zoozeer getroffen , dat zij in ontstel-

tenis het hoofd afkeerde, om hare tranen te verber-

gen , 1 , 86 b.

En gy vooral, die, met uw zilvren aangezicht.

Uw hoornen afkeert van uws broeder? schitterlicht.

bild 2, 353.

— Inzonderheid van het aangezicht , de oogen , de

blikken enz. || Keeret uwe aeugesichten af van alle

uwe grouwelen, Ezech. 14, 6. Slet een afgekeerd ge-

laat, Leev. 1, 13; 2, 54. Met afgekeerd gezicht,

bild. 2, 319. Klaartje. . . hief tusschenbeiden haar

lief gezicht op, om eens op de Hoogstraat te kijken,

maar keerde het meestal teleurgesteld weder af, beets,

C. O. 239. Zij sloegen de oogen neder en keerden

hunne aangezichten af, conscience 1 , 97 a. Van

Vlierbeke keerde de oogen met afgrijzen van de munt-

stukken af, I, 4 o. Met afgekeerde blikken , 2, 35 b.

Met gruwend afgekeerde en neergeslagene oogen.

BILD. 3 , 282.

Heur stralend oog, nu steelswijze afgekeerd.

TEN KATE 5, 147.

Keer uw gezicht van uw 1

TH
dienaar niet af.

v. rijswijck 219 «.

— AaiMii. Afkeeren in dezen zin heeft altijd een

stoffelijk object (zelfs het woord blikken moet als

zoodanig beschouwd worden , daar de blikken hier de

oogen vertegenwoordigen). Met het taalgebruik in strijd

is daarom de uitdrukking iemands aandacht afkee-

ren, voor het gewone aftrekken of afleiden, die men

aantreft bij conscience 1, 42, 4: „ Zitigen mag ik

toch wel, niet waar, vader?" „O ja,... het keert

mijne aandacht niet o/."

II) Keeren in den zin van doen teruggaan.

1 ) Met een persoon als voorwerp.

a) Iemand van iets afkeeren, t. w. van eeneu weg

(in zedelijken zin), van eeue handeling, eene over-

tuiging, een voornemen enz. Hem daarvan terugbren-

gen of weerhouden , hem nopen of bewegen het te

laten varen of zich er van te onthouden. Thans wei-

nig meer iu gebruik, dan alleen in dichterlijken stijl.

|| Ende soudense afgekeert hebben van haren boosen

wegh , Jerem. 23 , 22. Dat hy een yegelick («au u)

afkeere van uwe boosheden, Hand. 3, 26. Soeckeude

den Stadthouder vau het geloove af te keeren , 13,8.

Hy schreef dringende brieven aen de Franksche vor-

sten , om hen van zoo snood een opzet af te keeren

,

üavid, Bist. 3, 97.

O, keer ons van dien gruwel af'

BILD 13, 1-26.

hedendaagsche verleiden. || Datdese Paulus veel volck . . .

overredet ende afgekeert heeft, Hand. 19, 26.

b) Iemand van iets afkeeren, t. w. van een drei-

gend gevaar. Hem daarvoor als 't ware doen terug-

treden, hem er voor behoeden. Thans niet meer in

gebruik. || Alsoo soude hy oock u afgekeert hebben

van den raont des anghstes, Job, 36, 16. Opdat hy

sijne ziele (hier als persoon gedacht) afkeere van het

verderf, 33, 30.

c ) Iemand (van zich) afkeeren , iemand , die nadert,

met de hand tegenhouden, zoodat men hem verhin-

dert te genaken en noopt om terug te treden. ||
Hij

. . .

meende den ouden Torfs om den hals te vliegen ;
doch

deze trad . . . achteruit en keerde den gebuur zachtjes

van zich af, conscience 1, 77 a. Hij keerde haar

eerbiediglijk met de hand af, 2, 69 4.

d) Afkeeren, absoluut gesteld, t. w. zonder nadere

bepaling door het voorz. van aangewezen. Van per-

sonen , die dreigend naderen of aanvallen. Ze van zich

afweren , ze verhinderen te genaken en te treffen ,
ze

terug doen wijken. De meest gewone opvatting. ||
Den

vijand afkeeren. Met gevelde bajonetten keerde het

voetvolk de ruiterij af. — Is hy tegen yemant, wie

sal dan hem afkeeren V .lob, 23, 13.

Om kloekmoedig voort te treén,

En de overwinnende tirannen af te keeren.

LANGENDIJK 2 , 1 U.

Om alle uw haaters en benyders af te keeren. 4 ,
59.

Pyrrhus vaart met zijns vaders geweld voort; geene ver-

Geen wacht keeren hem af. [sperring
,

bau, Enéïs, l , 77.

— Vanhier het bnw. afkeerend ,
' door hooft

(S. H. 681) gebezigd m de uitdrukking afkeerende

krijg, thans verouderd en door verwerende oorlog

vervangen.

2) .Met eene zaak als voorwerp. Iets, t. w. dat

nadert om aan te vallen of met iets kwaads bedreigt,

afweren, het verhinderen te treffen. Wordt de per-

soon, van wien men iets afweert, niet uitdrukkelijk

genoemd of door het verband aangewezen, dan wordt

altijd dezelfde persoon bedoeld , die het onderwerp van

dm zin is. Afkeeren staat dan gelijk met van zich

afkeeren.

a) Van vijandelijke aanvallen, slagen of stooteu

,

wapenen enz. || Al inyne kragt en vlugheid waren

nuauwlyks tuereikeud, om zyue dolle stooten af te.

keeren, Leev. 5, 294. (Zij) grijpt en ontvoert het

vaandel , ouder het afkeeren vau den stoot der lans

,

door Karel op haar gerigt , v. hkmert, Lekt.

1, 51. Om de eerste uitvallen vau een' vijandlij-

keu storm af te keeren, 2, 65. Kaganhers zwaard,

half door eeue woudersnelle beweging zijns vijands af-

gekeerd, conscience 2, 57 4 Eeuen" aanval afkee-

ren, bild. 2, 399; david, Eist. 2, 430; 3, 289;

4, 367.

't Viel u te beurt dien aanval af te keeren

,

Oen dwingland van uw heilig erf te weren.

Op u- ilie

KINKEB 2 , HS,

terwijl gy de oorlogsspeeren ,

•>erioht , niet tevens af kunt keeren.

BILD. i, 447.

Een slag , een wapen enz. van iemand afkee-

ren, het van hem afwenden, maken dat het hem

niet treft. || O,. . . keer het zwaard des beuls van mij

af! conscience 2, 68 4.

Hoed , hoed , ia keer ons af van zulk een Godverzaking.
14, 294.

— Voorheen ouk , zouder vermelding van hetgeen

waalfan men iemand terugbrengt, en dus afkeeren,

absoluut gesteld, in de bepaalde opvatting van Iemand

van den goeden weg afbrengen ;
gelijkstaande met het

j

Neen ,
Elndloos Alvermogen !

Keer af, keer af den slag, die Neérlands hoofd bedreigt'

kemper , Verh. 2 , 43.

Mijn makker wilde 't zwaard hem draven door de borst;

Ik keerde 't wapen af.

Vr. BILD. 1, 391.
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10. " ijk hoofd
i dea dood* al«-l af U karren.

• •

4) V«n | grvur af-

t. 471.

Iterda had Arechi* lucl

voornemen , co waa bedacht

kcerei
.

bedaard mogelijk . ru den

door r KltKP,

Kom. I

hrovfhi tf l« ke. ri n

BILU. II, 14

— Een gevaar van iemand afkeeren , het vau hem
afwenden. II Alhoewel ik

toch hrt gevaar dn doudi van uu

e) Vau oi . 'lai .cuame gewaarword'

kwade bcluu

alt aanvallen.! of dn-i-

«nd, word *achte anlwoordc

keert de gnmmit-! uk 15, 1

keeren 3 Ouaangeuuv

die zij niet konden afkei-ren , ktMPiH. I'rrh

(iewcld alkerrcn, apTOMlon 2, 85 Hel noodlot —

,

wil — , BiLD. I. 16 Het dwangjuk -, bel-

HiKs, Hed 1, I kwaad — , ha-

vik, Hut :t . 20] V'tjudichipn wldena-

taeming —
, S . Ï2? \ T-

denkiag Ie —

,

Nut. keert dcu jammer af,

r af' ril v.

«IJS» IJl k tl 1 ,1

iioci.i lol nut. .].. drift, vvrwtnaend «f t- •-

Vr. mui 1 . 10*.

Ynichiloo» i» 't betwist, val niet Lf al

B1LD. 3. .10J.

t /al nooit geaehlèn , dit durf Ik iw.

/.onlang muri raad liet af mag k

f tewihaa», I'"t i. 07.

— i
i van tien of li

daarmede gelijkalaat. in denzclfden /.in |, Om alk

ui mïkt. Lekt

uu iiuj .if te koeren,

ktarit, Vrrh 2, 6S Mei bel iniigl ren ildtu alle

knaed vermoeden

i.avid, Hul \,

— ten ongeval ent. van iemand afkeeren , Ij

hem afwen*!' u der-

gelijk lot af te koeren van m mrin ik be-

lanir -Ui. UCTI, ' ' loei vau mijn

leven. m, . alle verdriet / jk van

hem af tr k i 1 , 1'J'J l i I

eiach uict dat een wonderwerk het lijden san mij af-

keert, 1. 8404. o i. OT, keer toch dien

ND galbekrr van , af' 2, 10"> a

\nmii. .'Woon ia het gebruik vau afkeeren

met - ieti kwaala of vijandig»,

maar
I

• uitdrukt /

hij C' . met zijn'

aVearf de genegenheid d I >m on* af."
""o inruDaM.

II. Hrdrrkrrrlgj.

Hulpw hebken, wanneer men hit nrhaal der han-

drlinx. en . bat wederk vnw .
i,

wanneer men de vermelding van den veianderden toe-

zin vau wenden, dr.u:

f tin een p' r

/icb er van afwenden, tich omkeeren, goodat

meu ii .ij uit afachuw, verach

I unwil , hetzij uit vreai of achaamte. |

maakte, dat alle Dogen, met auilera dan vau 't hooft

laarvan afkrerdru , v. in I >iv

klkk
van hen af, Lm 7, 1.)2 Zij kerde ii k' >*u uu; af

iijwa* «lef «eer tol mi.;), v. mimi kt. Lekt I.

IXe mal uit hare

•prang in hem af. om h-i ii te gaan,

I , J:i 4.

•leb af.

1LD. S, 170.

— Vanhier bd 1 afgekeerd , van den-

:ieh (van ii i -i afgekeerd

tl zijne oogeli van efWondl

Hj alrlkt den aluler lo. .1-
.

In wrr|.l hem, affc
-i k-.r.l. I. n a>. ki l«tf.ii.|iii n lil.

BILU

I I Keeren in deu nu vau doen teruggaan. —
Alleen in bybcltaal

I ) Etirinlijk Stek afkeeren ivuu iemand of iet»)

,

(aan, achterwaarts Inden, on daardoor /ich ar
1 dat gy u afgekevrt hebt van

.li ii lliere. .\nm. 14, II Wanneer gj van achter

ault afkeer. Bekeereta, endekeerd
u af van uwe dreckgudeu , Ktech. I i

rde me af waar God lni| I

uarra . Dicht. I'rrh. mn

— Vanhier het ver! deelw, afgekeerd , \ .in I

rir/i .il» 't ware van (iod afgekeerd of

rerwfjderd kerft, zich vau het goddetykê afhterig

betoont. || Bekccit ii, g_v afgekeerde I-rui lerem

8 , IS

H.l >..|k Hal «Ich aan Ooil : ' '

Nog at«x-da xijn blii eaii

D * • oiTA 8. 91.1.

.'. predikt, dODdartl rukt dan af^od aan i\)i I

In. 'I af.. . luidt'

Orerdrachtelyk ZicA afkeeren, t. w. van ecue

u varen , er mede
r ali 't wuri \ in ii , om er

/ich vuurtaan van te onthouden || Als de re<!

-u:h afkeert van «ijue ;' . tuit <u

Is, 26. 't Sul iny nut ruii-

«eu. iiuli' ick -al inv i afkeeren, Jerem

\, -^

— ZeglW. '/ich van de wereld afkeeren, „all

lebap met haar opbellen," weil.

III. Onzijdig, .

Ihu | .reektaal niet meer iu gebruik

,

maar alleen in dichterlijken stijl of in ouderweUche

bijbeltaal, als herinnering aan het voormalig gebruik

van afkeeren ali onr. mr. Zie Mnl " 'd'> I .
110

(waar bij vergiuing tedr. voor Omt. ifeilrukl ataat)

I ) Keeren in den zin vau meh omwenden Zich

oinkeeren en afwenden, t » rn« «n per-oon uf eeu

«oorvicrp, die men niet neer wil aanzien Hetzelfde

ala tieh afkeeren (I), maar alleen in dichterlijken

.- 'i mrnaelirluk fl
Van a'.

>i il n n. 400.

m rny af.

Maar lioor man* unklw '* * traf

Vr. «lil. I
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Maer Reliefde ,
goede Vader ! keer , o keer tan hem niet af

!

LEDEGANCK 387.

II ) Keeren in den zin van teruggaan. — Alleen

in bijbeltaal.

1 ) Eigenlijk. Teruggaan en daardoor zich van iemand

of iets verwijderen. Hetzelfde als zich afkeeren (II, 1).

|| Sal men aflceereu, ende niet wederkeeren ? Jerem.

8 4. Afkeereude van achter den Heere, Jos. 22, 16.

Keert af van my, 2 Kon. 18, 14. Als hy sicb ver-

ootmoedighde , keerde de toorn des Heeren van hem

af, 2 Chron. 12, 12. Opdat de hitte sijnes toorns

van ons afkcere, 29, 10.

Alsof de straf des Heeren,

In blinde gramschap aangerukt,

Het hart niet tellende, op een «ngstgift af zal keeren!

TEN KATE 8, 106.

2) Overdrachtelijk. Van iets, t. w. van eene han-

deling die men verricht, terugkomeu; ze laten varen,

er mede ophouden. Hetzelfde als zich afkeeren (II
, 2).

|| Als de rechtveerditre afkeert van sijne gerechtigheyt,

ende doet onrecht, Ezech. 33, 18. Afkeerende van

onse ongerechtigheden, Dan. 9, 13. Keert af van de

hittigheyt uwes toorns, Exod. 32, 12.

Afl. Afkeer, afkeerig (2d0 art.), afkeering. —
Van afgekeerd, als verl. deelw. van zich afkeeren,

en als bnw. opgevat, voorheen het znw. afgekeerd-

heid , in den zin waarin ook het Hd. abgekehrtheit

kent'(GRiMM, D. Wlb. 1, 46), d. i. het zich afkee-

ren van de voorwerpen buiten ons, het in zich zel-

ven gekeerd of verzonken zijn.

De Hollantsche Augustijn zagh met eene afgekeertheit

En onbenevelt oogh dees snode weerelt aen.

VONDEL 7, 790.

AFKEERIG, bnw.; -keeriger, -keerigst. Vau

Afkeer met het achterv. -ig. Eigenlijk: Een afkeer

hebbende (van iets). Vroeger werkelijk in dien sterke-

ren zin gebezigd, doch nu veelal met verzwakte op-

vattin" van het grondwoord, waardoor het begrip van

afkeer 'm dat van tegenzin overgaat; zoudi.t afkeerig

gezegd wordt van personen, die in iets een Ugenzin

hebben, er geen behagen in scheppen. Thans alleen

praedicatief in gebruik, en vergezeld van het voorz.

van, ter aanwijzing van datgene, waarin men een

tegenzin heeft. || Dat men 'er geen tabak rookt, waer-

van onze Dames vree lyk afkeerig zyn , v. effen,

Speet. 7, 117- Gy... hebt my lot iets doen beslui-

ten, waarvan ik. . . altoos hoogst afkeerig was, Leev.

7, 212. Myn broeder. . . was uit zyneu aait afkeerig

van buitenspoorigheden, 8, 30. In den beginne waren

de Indianen geheel afkeerig van allen arbeid, v. he-

mert, Lekt. 9, 108. Alkeerig van den krijg en het

staatsbestuur, waren zij de vreeJzaamste en stilste

burgers, kemper, Verh. 1, 257. De oude Duitscher

wordt beschreven... ernstig, van het wufle zoowel

als van het verwijfde afkeerig, schrant, Red. 1 ,
12.

Die volkeren waren... heideusch iu de ziel, en

schroomelyk afkeerig van het Christendom, david,

Hist. 3 104. Van alle huishoudelijke en financieele

bemoeiingen was zij afkeerig, K. Zev. 1, 2S3. Ik

ben lui en van alles afkeerig, conscience 1, 23S a.

Dies sprong ick van mijn bed, verlatende mijn rust,

Afkeerigh van 't geoiack.
STARTER 235.

Verharde Herderinnen...,

Afkeerig van het soete minnen.

V. HEEMSKERK, Jrc. 87.

Ik was afkeerig van 't vermaak der hovelingen.

LANGENDIJK 2, 70.

Afkeerig van een kroon

,

Die zy bepurperd zag door 't bloed van haare maagen.

v. merken, Verrn. 246.

de ontronwe burgerij ,

Van al wat Hoeksch zich noemde afkeerig.

V. LENNEP , Poè't. 2 , 69.

— Iemand van iets afkeerig maken, hem een te-

genzin daarvoor inboezemen. || De bezueckingh speent

ons van de weereld , . . . en raaeckt ons wars en af-

keerigh van haer zoet en lecker zogh, de brune,
Bank. 2, 29. Om haar, door overlading van werk,

afkeerig t3 maken van haar betrekking, K. Zev.

3, 215.

Laat ik eens zien , of ik Orontes met onbeschoftheid

van de huuw'lyks verbintenis kan afkeerig maaken.
LANGENDIJK 4, 226.

— Niet afkeerig zijn van iets , er volstrekt geen

afkeer van hebben, er niets tegen hebben, er veeleer

toe geneigd zijn, er wel toe overhellen. || Ja, zie

Nigt, ik ben wel niet afkeerig van het huwlyk, maar

ik vrees, enz., Leev. 1, 71. Ik... ben... van dit

gevoelen niet afkeerig, v. D. palm, Red. 1, 95.

Hij . . . schijnt niet afkeerig van onzen Staat tot het

voortzetten van den oorlog aan te sporen, v. lennep,

Rotn. 8, 38. Anders zijn jonge meisjes daar zoo af-

keerig niet van, K. Zev. 4, 386. Zij verklaarde. ._.

zelfs niet afkeerig te zijn van het denkbeeld van in

een nonnenklooster te gaan, BEETS, 6'. O. 79.

_

— Ofschoon afkeerig veelal gebezigd wordt in be-

trekking tot zaken, in welke men een tegenzin heeft,

wordt het echter ook wel op personen toegepast.

Doch in dat geval geldt altijd de verzwakte opvatting.

Van iemand afkeerig zijn of iemand van een ander

afkeerig maken is viij wat minder sterk dan een af-

keer van hem hebben of hem een afkeer voor iemand

inboezemen. || Ik ben afkeerig van haar. Hare kuren

vallen ook niet in mynen smaak, Burg. 101. Onze

Dames . . . konden niet af keeriger zyn van my, dan

ik van haar was, Leev. 2, 103. De oorlog alleen

kan de burgerij afkeerig maken van De Witt, v. lennep,

Kom. 8, 56.

Ik zal myn lieve nicht afkeerig van u maaken.
LANGENDIJK 4, 141

Ik waar te vrêen,

Zoo slechts geen haat uw hart van my afkeerig maakte
Vr. bild. 1, 64.

— Ongewoon is het attributief gebruik van af-

keerig, ofschoon men het wel eens aantreft. ||
Zulk

eene... van wraakzucht afkeerige ziel, v. hemert,

Lekt. 2, 91.

Aanni. Met den aard des woords in strijd is het

gebruik van afkeerig met een derden nv., in plaats

van met het voorz. van, dat men aantreft bij da

«josta 1 , 104:

(opdat hy dus)... het gemoed

Des dappren Portugees zich zou afkeerig maken.

Afl. Afkeerigheid.

AFKEERIG, bnw.; -keeriger, -keerigst. Een

ander woord dan het vorige en van verschillenden

oorsprong, ofschoon in de bet. 2) er zeer nabij aan

komende en er licht mede te verwarren. Van Afkee-

ren ah wederk. of ouz. ww. (beide in de bet. II, 1)

met het achterv. -ig. Hd. abkehrig (grimm, D. Wtb.

1, 60). Van personen. Zoowel attributief als praedica-

tief gebezigd, en altijd absoluut, d. i. zonder vermel-

ding van den persoon, van wien men zich afkeert.

1 ) In verouderde bijbeltaal. Geneigd om zich af te

keeren, t. w. van het wettig gezag, om zich er van

te verwijderen , zich er tegen te verzetten ;
wederspan-

nig, weerbarstig. Het tegenovergestelde van volgzaam

of gehoorzaam. || Uwe wijsheyt ende uwe wetenschap

die heeft u afkeerigh gemaeckt, Jes. 47, 10. Keert

weder, gy afkeerige kiuderen, Jerem. 3, 22. Hoe

lange sult gy u onttrecken, gy afkeerige dochter?
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31, 22. Eenen, die het volck afkeerigh maeckt (dno-
OTfJftfOVTa tóv ).uóv), Luc. 23, 14.

2) Geneigd om zich van iemand af te keeren , hem
onvriendelijk te bejegenen; stug, stuursch, knorrig.
Het tegenovergestelde van voorkomend. Thans in de
spreektaal verouderd, althuns iu Noord-Nederland, ei
alleen nog gebruikelijk iu dichterlijken stijl en in de
Vlaamsche volkstaal; doch met blijkbaren iuvl

afkeerig (1"" art.), als afleiding van afkeer, zoodat
er het bijdenkbceld mede gepaard gaat, dat de on-
vriendelijkheid of stugheid het gevolg is van zekeren
afkeer, dien men gevoelt.

Wel R.idrrick
' hoe dus af-keerich en wetrsoordich

!

Dit*i teghen u ghewoout , dat ghy in blydtschap treurt.

BRBdero, Roddr. 28.

Btrave uw hart me afkeerig tegen.

bild. 10, 184.

— Ook van datgene gezegd , dat een persoon ver-

tegenwoordigt. || Eene styve afkeerige houding, Leen.

6, 109. Trek zulk afkeerig gezicht niet, conscienxe
1 . 135 a.

OÜ , wiens afkeerig hart een bange vreeze voedt.

T£N KATE S, 218.

Afl. Afkeerigheid (in dezen zin weinig in gebruik ).

AFKEERIGHEID, znw. vr., mv. -heden.
Van Afkeerig (1«« art.) met het achterv. -Iieid. De
toestand van afkeerig te ziju; de gezindheid van
een persoon, die van iets of iemand afkeerig is,

er een tegenzin in heeft; de afkeer of tegenzin, al_-

voortdurende gezindheid beschouwd. || Van een ku.-jt

alskacx (voor de leus) groote afkeerigheidt getoont
werdende, v. heemskerk, Are. 102. Wier onder-

linge geschillen tot de grootste afkeerigheid , tot haat

zelf, zyn opgeklommen, Blank. 2, U8. Hy kon...
zyne afkeerïgheid van my niet verbergen , Leev. 1

,

154. Uit die leer verklaar ik die onuitroeibaare af-

keerigheid voor sommige persoonen, 5, 362. Omdat
afkeerigheid van de Fransche omwenteling hen ook
van de begrippeu afkeerig maakte, welke enz., kim-
PER, Verh. 2, 213. De welwillendheid, die aan beide

zijden de vroegere afkeerigheid had vervangen , K. Zev.

4, 332. De blijkbare afkeerigheid, die zij voortdurend
jegens dat meisje heeft aan den dag gelegd, 5, 77.

een gek in quarto, die de meid
Nooit heeft gesprooken als met veel afkeerigheid.

LANOENOIJK '1
, 336.

— Ofschoon afkeerigheid , als benaming van een
voortdurendeu toestand, in zooverre geen mv. onder-
stelt, is toch het mv. in gebruik, t. w. wanneer men
den afkeer, tegen verschillende zaken of personen be-
toond, voor elk geval als eene eenheid opvat, zoodat
er, de gezamenlijke gevallen bijeen genomen , eene meer-
heid ontstaat.

|| Voor zo verre deeze voorrechten af-

hangen van in order gebragte driften en afkeerighe-
den, Leev. 5, 136. Sterke neigingen, gloeijende af-

keerigheden, 7, 294. In onze neigingen en afkeerig-
heden, 7, 295.

AFKEERING, znw. vr., mv. -keeringen. Van
Afkeeren als wederk. of onz. ww. (beide in de bet.

II, 1) met het achterv. -ing. Hd. aikehrung , of-

schoon in anderen zin (grimm, D. Wtb. 1, 60).
De daad van zich af te keeren, zich te verwijderen,
t. w. van het wettig gezag of van den goeden weg

;

afwijking van plicht en deugd, overtreding. Ver-
ouderde bijbelsche uitdrukking. Verg. Apkeerio (2

lJe

art.), 1). || Waerom keert dan dit volck. . . af met
eene altoosduerende afkeeriDge? Jerem. 8, 5. Uwe
boosheyt sal u kastijden, ende uwe afkeeringen sullen

Q straffen, 2, 19. Keert weder, gy afkeerige kinde-

ren , ick sal uwe afkeeringen genesen , 3 , 22. Hare
overtredingen zijn vermenighvuldight, hare afkeerin-

gen zijn machtigh veel geworden, 5, 6. Onse afkee-
ringen zijn nicrMiihvuldigh , 14, 7. — Verg. Spreuk
1, 32; llosea 11, 7; 14, 5.

AFKEILEN, bedr. zw. ww., met hebben:
keilde af, heeft afgekeild. Uit Keilen, voortvverpen

in de richting evenwijdig met den grond, en Af in

den zin van naar beneden, met het bijdenkbeeld van
scheiding (31, a). Iets naar beneden keilen, keilend

afgooien ; hetzij door het op te nemen en voort te

werpen , hetzij door er zóó tegen aan te slaan , dat

het VOOrtvliegt; maar al t ij tl zói> dat liet voorwerp in

zijne eerste vaart nagenoeg evenwijdig blijft met het
vlak of de helling , waarop het zich bevond. Dat vlak
of die helling, waarlangs de beweging geschiedt,
wordt door eene bepaling met het voorz. van of al-

leen door een 4"1" nv. aangewezen. || Hij is maar
een beetje haastig; en dat beetje bestaat hierin, dat

hij vorken en lepels van de tafel af keilt, wanneer
hij . . .het eeten of niet snikheet, of wat al te gaar
op de tafel ziet komen, IFildsch. 4, 387. Als Me-
vrouw Mynheers linnen den trap afkeilt, ...dan is

het niet zo als het betaamt, Leev. 3, 292.

AFREMMEN. Zie Afkammin (l«° art.).

AFKERKEN, onz. zw. ww., met hebben:
kerkte af, heeft afgekerkt. Uit Kerken, ter kerk
gaan, en Af in den zin van ten einde toe (30, k).

Het kerkgaan ten einde brengen, t. w. voor een be-

paalden dag; de kerkgangen afdoen, die men zich

voor dien dag had voorgenomen. Gemeenzame uit-

drukking. || Hebt ge al afgekerkt? — Ik althans

had met van den morgen afgekerkt {met den kerk-

gang van heden morgen voor vandaag afgedaan),
loosjes, Bronkh. 1, 212.

AFKERVEN, bedr. st. ww. der l"e kl., met
hebben -. korf af, korven af, heeft afgekorven • iu

den onvolm. verl. tijd ook zwak gebruikt: kerfde af.

Uit Kerven, snijden, en ^in verschillende opvattingen.

1 ) Af in den zin van scheiding (30, c). Van
kleinere deelen van stoffelijke voorwerpen. Ze door

kerven, door eene breede insnijding, van het overblij-

vende grootere deel afscheiden; afsnijden. || Eenen
visch den staart, den kop afkerven, weil.— xil.it E. Voorheen werd afkerven voor afsnij-

den in ruimere toepassing gebezigd. Zoo vindt men
het van schepen gezegd, t. w. voor het afkappen
der ankertouwen bij het ouder zeil gaan; ah in de

Refereynen achter de Spelen van Stnne van Rott.

1561, bl. 37:

liido quam oock haest den dach van sterven by

,

Als sy Aeneas van 't landt zach afkerven vry
Syn schepen.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Van
voorwerpen, die gekorven moeten worden. Ze alle

naar cisch kerven , zoodat er niet meer te kerven
valt. || Al die tabak moet vandaag nog afgekorven
worden.

AFKERVEN, bedr. zw. ww., met hebben:

kerfde af, heeft afgekerfd. Van Kerf en Af in ver-

schillend gewijzigde opvattingen. Thans niet meer in

gebruik.

I i Eigenlijk. Af in den zin van onldoening (30,
e,

t
i). Van den kerfstok, waarop eene schuld met

kerfjes staat aangeteekend. Dien van de kerven ont-

doen , de kerven er van wegschaven of wegsnijden

,

en zoodoende de schuld delgen. Overdrachtelijk ge-

zegd voor het afdoen of afbetalen der gcheele schuld.

|| Sy en wilt Gode niet schuldich blijven, macr wilt

de kerMock fijn ende net afkerven, marnix, Bgenc
2, 7 (bl. 99 6).

2) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van onldoening, door .i/ uitgedrukt , in dat vau

leegneming overgaat (30, e, u).
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a) Eigenlijk. Van de kerven, die op den kerfstok !

staau aangeteekend en het bedrag eener schuld aan- i

wijzen. Die wegnemen, weg doen schaven; t. w. door

de schuld te voldoen.

Rekeninghe doen. en den kerf af kerven.

A. bijns 3 , 157.

b) Overdrachtelijk. Van de schuld, die door de

kerven wordt aangewezen. Die delgen, te niet doen,

zoodat de kerfstok weer schoon wordt. Meest in toe-

passing op zedelijk gebied , van hetgeen bij schuld en

schuldbetaling wordt vergeleken, t. w. van zonden of

van lijden , als straf voor de zonde gedacht.

u) De schuld te niet doen, als schuldenaar, door

ze af te betalen, geheel te voldoen. |] Waer ick ge-

slapen hebb', is afgekerft, mijne rekeningen voor lo-

gies op de reis zijn afbetaald, huïgens 1, 547.

Deu dolenden gheeft kennisse der waerheyt,
Opdatse hun schuit hier moghen afkerven.

A. bijns l , 44.

Daer de sondighe menschen
Eeuwighe onsaligheydt sullen erven;
Uaerse luin schuit betalen, en niet af en kerven.

8, 20 ((ie hel).

Wacht niet uw' misdaed niet den Hemel af te kerven.
HDYGBN8 2, 481.

ft) De schuld te niet doen, als achuldeischer , door

ze te laten afbetalen, door geheele voldoening af te

dwingen. || (Ik vrees) dat hijt nu altemael afkerven
j

sal , dal hij mij voor alles zal doen boeten, v. GHIS-

TELE, Terent. Heaut. 100.

— Ook met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar onz., waarduor afkerven zooveel beteekeut

als afrekenen ( met iemand ), t. w. door hein alles

wat hij schuldig is te laten betalen.

Teun kerfd' af met sijn wijf,

Met een hout op haer lijf.

huyoens 2, 188.

y) De schuld te niet doen, als schuldeischer, door

ze kwijt te schelden, door het kwaad te vergeven of

het verschuldigde lijden op te heffeu.

lek en begeere 's sondaers dout niet, al is hy fel;

Maer keert hy Uem snel , soo inenich werven
Als hy sucht voor sijn sonden, sal ickse afkerven.

A. bijns 1 , 66.

I»at seght ghy om mijn druck af te kerven.

vissoher, Brabb. 16.

Mocht dit Verdriet alle mijn verdriet weten

,

Ick geloof sy soude alle verdriet afkerven.

14.

AFKETSEN, bedr. en onz. zw. ww., met
hebben en zijn: ketste af, heeft en is afgeketst. Uit
Ketsen en Af 'm den zin van verwijdering (30, a).

Ketsen , dat als onz. ww. terugspringen , als bedr.

doen terugspringen beteekent, is eigenlijk slechts eeue

dialectische wijziging van kaatsen; evenzoo afketsen

van afkaatsen. In gewestelijke spraak wordt afketsen

ook in den zin van afkaatsen gebezigd. Doch de
schrijftaal onderscheidt de beide vormen, en kent aan
afkaatsen (zie ald.) de eigenlijke en enkele overdrach-
telijke beteekenissen toe, terwijl zij afketsen — altijd

eeue gemeenzame uitdrukking— alleen in ééne figuur-

lijke opvatting neemt, die wel is waar ook bij af-
kaatsen voorkomt (bedr. 2, b) , doch bij afketsen de

[

gewone is en ruimer wordt toegepast.

I) Bedr. Hulpw. hebben. Van onaangename voor- '

vallen , die iemand bedreigen ; inzonderheid plannen

,

door een ander gesmeed , of voorstellen , bij eeue ver-

gadering ingediend. Ze behendig afwenden, afweren,

doen mislukken of doen verwerpen. Hetzelfde als hut

enkele Ketsen (zie ald.), alleen met dit verschil, dat '

hier de voorstelling iets hatelijker is door de toevoe-

ging van af. Verg. Afspringen, Afstuiten enz., bij
j

welke dezelfde overdracht plaats heeft. || Welke booze
plannen hij ook heeft, ik zal ze wel weten af te ket-

sen. Geen wonder, dat zulk een dwaas voorstel met
groote meerderheid afgeketst werd.
— \. in in. 1. In gewestelijke spraak wordt afketsen

ook gezegd met een persoon als object, voor Iemand
afweren, van zich afstooten; hetzelfde wat meer ge-
woonlijk Afschepen heet. || Dat was zeker de hon-
derdste keer geweest, dat Arie . . .den broeder wel-
willend genaderd, doch telkens . . .onheusch door hem
was afgeketst, cbemer, N. Vert. 85.— 1.-ui in. 2. Ongewoon en met deu aard des

woords in strijd is het gebruik, dat bild. (1, 344)
van afketsen maakt, als hij het in 't algemeen voor
afslaan neemt, en dus — in scherts — spreekt van
iemand den kop af te ketsen , voor hel hoofd afslaan

:

Met kort en goed mijn kop maar af te ketsen.

II) Onz, Hulpw. lijn. Van voorvallen, plannen

of voorstellen (als boven bij bedr.). Afspringen, mis-

lukken, verworpen worden, niet doorgaan, geeu in-

gang vindeu. || Hij had ziju plannetje heel slim be-

raamd; maar een onvoorzien toeval deed het afketsen.

Gelukkig ketste het voorstel af; het werd met bijna

algemeeue stemmen verworpen.

Afl. Afketsing.

AFKEUREN, bedr. zw. ww., met hebben:

keurde af, heeft afgekeurd. Uit Keuren en Af , beide

voorheen in verschillende opvattingen , doch thans

uitsluitend in ée'ne , t. w. Keuren in deu zin vau be-

oordeelen, en Afin dien van figuurlijke verwijdering
,

die het denkbeeld van afwijzen of van de hand wij-

zen medebrengt (30, a). Het hedeudaagsche afkeu-
ren is het tegenovergestelde van goedkeuren . verg.

afstemmen, afgunstig, en mnl. afdinken, tegenover

goedstemmen, goedgunstig en goeddunken. In deze

beteekenis echter is het woord vau betrekkelijk jonge

dagteekening. Noch bij KIL. of PLANT., noch in deu

Stateub. komt het voor. Ook bij halma staat het

niet aangeteekend , ofschoon deze het toch bezigt , ter

vertaling van fr. désapprouver.

1) Van personen of zaken, die voor een bepaald

doel aan zekere vereischten moeten voldoen ; t. w.

menseheu , dieren, voorwerpen, of een ig geleverd werk.

Na gedane keuring, na onderzoek en beoordeeling,

verklaren dat zij de gevorderde hoedanigheden niet

bezitten, aan de gestelde eischen niet voldoen, en dus

voor het doel ongeschikt zijn; ze als onbruikbaar af-

wijzen. || Lotelingen
, plaatsvervangers afkeuren, voor

den krijgsdienst onbruikbaar verklaren. Treinpaarden

,

kanonnen , geweren afkeuren , ze voor verder gebruik

ongeschikt verklaren. Bouwstoffen (balken , plankeu

,

steenen enz.) afkeuren, ze van den leverancier niet

willen aannemen , omdat ze niet aan de vereischten

voldoen. Eetwaren afkeuren, ze voor gebruik onge-

schikt verklaren, den verkoop er van verbieden. Het
werk van een schooljongen afkeuren , het niet aan-

nemen , als te slordig bewerkt. Harddravers afkeu-

ren, niet ter mededinging naar den prijs toelaten,

omdat ze niet van zessen klaar zijn of andere ver-

eischten missen. Het schip werd afgekeurd, hel

werd geoordeeld niet langer zee te kunnen bouwen ;

het kreeg de bijl voor den kop. — Het strijden om
prijs, waerin de trage ofte luije... verworpen eude

afgekeurt wierden , als daertoe onbequaem , 1 Cor. 9

,

Kantl. 65. Toen hij (de oude brug) zo krank werd,

dat men er zig zelfs niet met een ligt chaisjen op ver-

trouwen konde, maar hij afgekeurd en afgeschut werd

,

raasden en tierden de reizigers enz., IViütsch. 3, 3.

2) Van handelingen, gevoelens eu gezegden. Oor-

deelen , dat zij uit een zedelijk of verstandelijk oog-

punt beschouwd of gekeurd niet goed zijn, hetzij men

i
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dat oordeel al of met uitspreke; ze verwerpelijk ach-
ten of verklaren , omdat zij aan de eischen der zede-

lijkheid, van het verstand ol vau den goeden smaak niet

beantwoorden. || Eene daad, eeue handelwijze, een

gevoelen, eeue meeniug', eeue deukwijze, een gezegde,

eeue uitdrukkiug, eene rede, een gedicht enz. afkeuren.

Iets zeer, volstrekt, sterk, teu strengste, te recht,

te onrecht, opeuiijk, stilzwij^eud afkeuren. — Gy
weet , dat ik altoos de nüneuse levenswys van onze

vrienden afkeurde, Leev. 6, 352. Hij dwong hem
de uitvoerder te zijn van bevelen, die hij aU ver-

derfelijk had afgekeurd, v. d. palm, Leerr. 6, 5.

Niet dat ik dergelijke uitdrukkingen afkeure, lied.

1, 35. Zij keuren de diefstallen af, maar alleen onder

de huuneu, kemper, f'erh. 1, 13. Zoodra ik eenige

regels nedergeschreven had, keurde ik ze terstond

weder af, eu haalde er de pen door, geel, Ond. en
Phant. 169. Wat hij daarin goeds vond, las en her-

las en genoot hij; en wat hij afkeurde, liet hij lig-

gen, GEtL, Drach. 23. Eene leer, welke vroeger ten

sterkste door hem afgekeurd werd, groen V. PR.,

Fersch. 14. üc Edelen en üttdeu van Holland keur-

den eenparig het gedrag van Amsterdam af, v. len-
NEP, ïje&ck. 8, 167. Die. . . romans, waarvan te

recht de strekking door u wordt afgekeurd, K. Zev.

3, 173. Als zij iets afkeurt, zegt zij het niet, maar
haar stilzwijgcu is dan welsprekend genoeg, 5, 321.

Dat hij de genegenheid, die er tusschen de beide jonge-

lieden bestond, niet afkeurde, conscience 1, 276a.
Hetgeen hij persoonlijk afkeurt, of althans niet aan-

prijst, FIERSUN, Mcriv. 3, 29.

hoe men er mooe/ smalen.
Wat men afkeure of bedill'.

KI>'KER_3, 184.

— üe handeling of meening, die men afkeurt,

kan ook uitgedrukt zijn in een zelfst. bijzin
, geopend

met dat , ah, zoo enz., en dan vooraf door het wor-

den aangekondigd , dat echter vroeger wel eens werd

weggelaten. || Jk keur (het) echter niet af, dat lie-

den , die met ons iu den bnrgerstaat gelyk zyn , hunne
zoonen tot dat ampt schikken, Leev. 1, 58. Ik her-

haal, dat ik het afkeuren zon, als gij den eersten

stap deedt, K. Zev. 4, 56.

— Zegsw. Af te keuren zijn, afgekeurd moeten

worden, afkeuring verdienen. || Uw gedrag is zeer

af te keuren. Het is zeer af te keuren, dat gij n zoo

gedraagt. — Al t keuren was dat niet, daviu,
Uut. 4, 347.
— Ofschoon afkeuren uit den aard der zaak een

persoon tot onderwerp heeft, wordt echter het tegenw.

deelw. afkeurend bij uitbreiding ook gezegd van han-

delingen, meeningen, gebaren enz., t. w. van datzene

dat van de afkeuring Uoor een persoon getuige geeft

en dus in zooverre den persoon vertegenwoordigt.

|| Een afkeurende blik. Een afkeurende glimlach. Een
afkeurend oordeel. — Een oogwenk, eeu afkeurend

statig trekje in haar zielengelaat, Leev. 5, 17. Het
afkeurend oordeel, door Bleek over den ouden man
geveld, K. Zev. 4, 295. Afkeurend brommen of hui-

len, conscience 2, 16 a.

— Afkeuren, in dezen zin, kan ook een persoon

als object bij zich hebben ; in welk geval echter de

bedoeling niet is, dat de persoon zelf, maar dat zijne

handeling wordt afgekeurd. De persoon , die het gram-
matische object is, vertegenwoordigt dan de handeling,

als het logische object.

O jammer! afgekeurd! verworpen! uitgefloten'

Onvorstlyke TooneclvorstiD

!

TEN KATE 7, 231.

— Syn. Afkeuren , Laken , Misprijzen , Feroor-

deelen — Afkeuren en veroordeelen zijn de meest

gewone woorden, vooral in de spreektaal. Met betrek-

king tot het min of meer ongunstige van het oordeel

,

dat men over iets velt, staat afkeuren tusschen de

andere in. Misprijzen is zwakker en dos beleefder;

het duidt de ongunstige oordeelvelling slechts stilzwij-

gend aan door het ontkennen van prijs of lof. Laken
en veroordeelen daarentegen zijn sterker : het eerste

staat met zeer afkeuren gelijk , het laatste geeft een

nog hooger mate van afkeuring te kennen , veelal met
het hijdeukbeeld, dat die met een gevoel van veront-

waardiging gepaard gaat.

— Behalve het hoofddenkbeeld , dat men iels niet goed

of verwerpelijk acht, hebben de vier woorden nog dit

gemeen, dat zij onbeslist laten of dat oordeel al dau

niet wordt uitgesproken. Laken onderstelt echter bij

voorkeur, dat dit wel het geval is, eu wordt daar-

door ook synoniem met Berispen en soortgelijke uit-

drukkingen. Zie bij Berispen.
xviiiie E. Voorheen gold afkeuren in geheel andere

beteekenissen dan thans, die het uitvloeisel waren van

verschillende opvattingen van de bei. Ie deelen der sa-

menstelling, t w.

:

1 ) Keuren in den verouderden zin van eene keur

of verordening maken, en Af 'm den zin van teniet -

doening (30, ƒ). Iets, t. w. eene handeling of ge-

woonte, door het maken van eene keur doen ophou-

den, afschaffen; bij keur of openbare verordening

verbieden- || De Algemetne Staaten. . . hadden, te deezer

tydt , het woonen ten platten lande van Ooveryssel

,

iJrenth, Twenth , en daar ontrent, afgekeurt, hooft,
V. H. 949. Wat aangaat het ten toon stelLn van

wandrogtige menschen, of monstruense geliertens,

zulks behoorde meer als iets anders afgekeurt te wor-

den, v. effen, Speet. 6, 139.

2 ) Keuren in den verouderden zin van kiezen , uit-

kiezen, eu Af in den zin vau afscheiding (30, c),

met dezelfde kracht als lat. se-, waardoor afkeuren

met lat. seligere gelijkstaat Iets uitkiezen om het tot

een bijzonder gebruik te bestemmen en af te zonderen.

Inzonderheid in het verl. deelw. afgekeurd, door von
del, in zijne vroegere werken, herhaaldelijk gebezigd

in toepassing op heilige plaatsen eu voorwerpen , voor

:

Uitverkoren en tot eeu heilig gebruik bestemd.

De nood beveeld t'ontwij'n, en yder te betre'en

't Plaveysel afgekeurd voor 's Priesters zool alleen.

1, 701.

Jae wie ontwijen dorst 'sKercx afgekeurde plaets,...

Die brocht ziju vormis mede. 1 , 726.

Dese eertyds een' gewyde en afgekeurde plaets

,

Nu een verspogen vloeck. 2 , 485.

Hadde ick nujn ziele in 't vuyr des Tempels opgegeven ...

.

zo waren voort tniju beenen

Begraven met den val van d'afgekeurde steenen.

1, 721.

De beesten, afgekeurt ter slachtingh, klommen stout

En zonder aers'len voor zijn aenzicht. 1, 709.

Afl. Afkeurder (Leev. 7, 36,87), vr. -keurster;

afkeuring. — Voorheen ook afkeiirlijk, afkeuring

verdienende, zoowel in de bet. 1), in den zin van

verwerpelijk (1 (or. 9, Kantt. 65), als in 2), waar-

vuur thans afkeurenswaardig of berispelijk. || Verma-

ken , die nooit onze pligten moeten uit den weg stoten,

of zy worden hoogst afkeurelyk, Burg. 526.

— In dichterlijken stijl ook afkeur, m., zonder

mv., voor het gewone afkeuring.

L'w afkeur zy gegrond en uw verwijl regtvaardlg.

tollens 2 , 68.

Samenst. Afkeurenswaard , -waardig.

AFKEURÈNSWAARD. Zie 't volgende art

AFKEURENSWAARDIG, bnw.; -waar-

diger, -waardigst Uit Afkeuren (in de bet. 2), als

znw. genomen, en Waardig. Vau handelingen, ge-

34
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voelens en gezegden. Afkeuring waardig, verdienende

afgekeurd te worden, berispelijk. || Wanneer wij iets

afkeurenswaardig» vernemen omtrent een man, die in

den regel braaf en edel denkt en handelt, K. Zev.

1 , 344. Hoe de vroegere sermoenen . . . meer aan een

opwelling van dril- en bedilzucht waren toe te schrij-

ven, dan omdat zij. . . de handelingen van het meisje

zoo afkeurenswaardig vond, 5, 165.— In volkomen gelijken zin geldt ook Afkeurens-
waard (-waarder, -waardsl), van het bnw. Waard,
dat in samenstellingen hetzelfde als Waardig betee-

kent. || Ik zal... de kracht nagaan zijner redenering

tegen hetgeen hij , onder den naam van revolutionaire

Volkssouvereiniteit, voor afkeurenswaard houdt, groen
v. pk., Verseh. 77.

AFKEURING-, znw. vr., mv. -keuringen; verkl.

-keurinkje, mv. -jes (in de bet. 2). Van Afkeuren
met het achterv. -ing.

1 ) Abstract. De daad van afkeuren , het afkeuren.

a ) Het onbruikbaar verklaren of afwijzen van per-

sonen of zaken, die niet aan de vereischten voldoen.

|| Afkeuring van lotelingen, harddravers, eetwaren enz.

Men houdt bij den Waterstaat streng toezicht ; dagelijks

hebben er afkeuringen van leverantië'n plaats.

b) Het velleu van een onguustig oordeel over han-

delingen , gevoelens of gezegden , die men verwerpelijk

acht. In dezen zin is het mv. weinig in gebruik.

||
Zijne afkeuring uitspreken, te kennen geven, aan

den dag leggen, toonen. Teekenen van afkeuring ge-

ven. Eene handelwijze, die afkeuring verdieut. — De
trekken van goed- of afkeuring op mijn gelaat, Wldsch.
2, 315. Ook uwe afkeuring... zal my geen een voet-

stap vau de waarheid verwyderen, Leev. S, 313. Het
is slecht, de afkeuring dier misbruiken verachting

van de godsdienst te noemen, kemper, Verh. 1 ,248.
Haar gelaat scheen ... eer tevredenheid dan afkeuring

te kennen te geven, v. lennep, Som. 7, 33. Zij

vergenoegde zich dus, de wenkbrauwen te fronsen en

het hoofd te schudden, om. . . haar afkeuring te ken-

nen te geven, K. Zev. 4, 5. Een... gemompel en

gegrol van afkeuring, conscience 2, 58 a.

2) Concreet. Een teeken, een zichtbaar blijk van
afkeuring. Alleen in gebruik als— Schoolterm. Aanteekening, door den onderwijzer

gemaakt, wegens onbehoorlijk gedrag, verzuim of

slordig werk van een leerling. Ook Afkeuringsteeken
genoemd. || Als ge weer uwe les niet kent, moet ik

u eene afkeuring geven. Jan heeft vandaag drie af-

keuringen gekregen. Voor een enkel afkeurinkje is hij

zoo bang niet.

All. Afkeuringsteeken (zie bet. 2).

AFKIJKEN, onz., bedr. en wederk. st. ww.
der 5de kl., met heiben en gijn: keek (zic/i) af,
kelen (zich) af, heeft (zich) afgekeken en is afge-
keken. Uit Kijken en Af ia verschillende opvattingen,

lid. aigucken (grimm, I). Wti. 1,52).

I. Onzijdig, met hebben.

1) Af 'm den zin van verwijdering (30, a). Den
blik afwenden van datgene waarop men hem gevestigd
had , en naar iets anders zien. Altijd vergezeld van
eene bepaling met het voorz. van, aanwijzende het
voorwerp, waaros» de blik wordt afgewend. || De
jongen had vlijtig doorgewerkt en geen oogenblik van
zijn boek afgekeken. Toen de hond even van zijn

kluifje afkeek, liep de ander er mee weg.
2) Af in den zin van naar beneden (31, a). Naar

beneden kijken , t. w. van eene hoogte , die — zoo zij

er bij genoemd wordt — door eene bepaling met het
voorz. van, of langs eene helling, die door een 4den

nv. wordt aangewezen, waarbij echter het ww. onzij-

dig blijft: verg. de Aanni. bij Afdalen, I, «). || Als

men van die steilte in de diepte afkijkt. Kijk eens

even de trap af.

De ridders keken links en rechts
Langs muur en toren af.

th. v. rijswijck 59 b ( pan het dak).

II. Bedrijvend met hebben.

1) Af in den zin van scheiding (30, e). Van
zekere hoedanigheden, die aan of in iets gevonden
worden. Door lang naar iets te kijken die hoedanig-
heden er als 't ware vau wegnemen, d. i. maken dat

men ze niet meer opmerkt , zoodat zij voor den be-

schouwer zoo goed als niet meer aauwezig zijn. Verg.
Af, § 25, A, a), het laatste gedeelte. Alleen in be-

paalde spreekwijzen. || Het moois, het nieuws, het

nieuwtje, de aardigheid enz. van iets afkijken, er zóó
lang op kijken, dat men voor dat alles geen gevoel

meer heejt. Ik heb genoeg van die prenten; ik heb

er het moois al lang afgekeken.

2) Af in den zin van figuurlijke ontleening (30 , i).

Van handelingen en voorvallen , inzonderheid van zulke

handelingen , die iemand voor anderen geheim wil hou-
den , als kunstverrichtingen enz. Ze te weten komen
door er naar te kijken buiten weten van den persoon;

de kennis er van aan hem ontleenen door hem onop-
gemerkt te bespieden. Wordt de persoon er bij ge-

noemd, dan geschiedt dit door eene aanwijzing in den
3den nv. of met het voorz. van. j| Iemand een kunstje

,

een goocheltoer enz. afkijken. — Ik nam wel eens een

proef om te zien, of ik u niet zo het een of andre

kon afkyken, Leev. 1, 303. Hoewel ik alles behalven

een spion van myne buuren was, heb ik dikwyls alles

afgeluisterd en afgekeeken, Blank. 3, 16.

af te kyken, op wat voet

Een kunstenaar in zyn verbeuren aangaan moet.
pels, G. en M. d. Toon. 52.

— Het object kan ook uitgedrukt worden door een

concreet znw., een voorwerp te kennen gevende, wan-
neer dit alleen dient om de bedoelde handeling te ver-

tegenwoordigen. || Die jongen heeft zijne thema van
zijn buurman afgekeken, van hem afgezien, hoe hij

de thema maken moest. — Eigenbaat... heeft...

uw minnelijk gelaat listig afgekeeken, van u (t. w.
van de Vriendschap) afgezien, hoe zij een minlijk

gelaat zetten moest, feith, Oden en Ged. 1, 116.— Ook met verzwijging van het object, en dus
schijnbaar onz. || Meester, die jongen kijkt vau mij

af (/. w. mijn werk).
— l.'inni. In vreemde toepassing bezigt vondel

het woord van God, die alles ziet: vrij ongepast ech-

ter, daar hier het denkbeeld van onopgemerkt of ter

sluik bespieden niet te pas komt.

Ghy hebt het afgekeecken

,

Wat dwaesheit my , o Godt , ten schimp gedijt.

7 , 382 ( Ps. 69 , 8 : „ gij weet").

3) Af in den zin van ten einde toe (30, k).

a) Van voorwerpen. Ze een voor een tot het laatste

toe bekijken; of wel, ze zoo laug bekijken, tot men
alles gezien heeft of er van voldaan is. ||

Ik heb

geen lust om al die prenten af te kijken. Voor mij

is hier niets meer te zien; ik heb alles afgekeken.

b) Van eene uitgestrektheid in de ruimte. Ze tot

het einde toe bekijken, van voren tot achteren met

de oogen doorloopeu. || Als gij dien rechten weg ge-

heel afkijkt, ziet ge aan 't einde een torenspits. Eene

lange laan , die men bijna niet kan afkijken.

c) Van eene opvolging in den tijd , t . w. van hande-

lingen of voorvallen. Ze tot het einde toe werkeloos

aankijken, lijdelijk aanzien, om te weten te komen
hoe alles af zal loopeu , en daarnaar zijne eigene han-

delwijze in te richten. Oneigenlijk ook van zulke hande-
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lingen of voorvallen, die men niet ziel, maar op

eene andere wijze te weten komt. || Ik zal dat geval

eens afkijken, rustig wachten hoe het ajloopt.

— De handelingen of voorvallen worden veelal niet

uitdrukkelijk genoemd, maar alleen door het, dit of

dat vertegenwoordigd. || Ik zal het ceus afkijken

(eens zien wat er van wordt), eer ik een besluit neem.
— Zegsw. De hans afkijken, toezien hoe 't met

de zaak gaat en welke kans zich voordoet. || Ik koop
vooreerst geen effecten; ik kijk eerst de kans eens af.

4) Af in den zin van verslijting (30, m). In over-

drachtelijke toepassing. Iet> zou lang bezien, en daarbij

door de haudeu laten gaan, tot het als 't ware door

het bekijken versleten en onbruikbaar is geworden.

|| He kleine heeft haar prentenboekje geheel afgeke-

ken. Dit plaatwerk viel hier zoo in den smaak, dat

het letterlijk is afgekeken.

III. Wederkecrig.

llulpw. hebben, wanneer men het verhaal der han-

deling, en zijn (met weglating van het wcderk. vnw. ),

wanneer men de vermelding van den veranderden toe-

stand bedoelt. Af in den zin van uitputting (30 , n). —
Zich afkijken , zich afmatten duur veel voorwerpen
te bezien of door lang op één voorwerp te kijken.

|| Ik heb zoo laug op dat fijne eu onleesbare schrift

getuurd, dat ik mij geheel heb afgekeken. Ik zal mijn

gezicht niet meer vermoeien: ik ben afgekeken.

Syu. Zie Afzien.

ATI. Afkijker, vr. -kijkster (alleen in de bet.

bedr. 2). || De bezoekers zijn meestal... nieuwsgie-

rigen, loze afkijkers, enz., fokki; , De Vrouw, 2, 41.

AFKIJVEN, bedr. st. ww. der 5d° kl., met
hebbent keef af, keven af, heeft afgekeven. Uit

Kijven en Af in verschillende opvattingen.

1) Af in den zin van verwijdering (30, a). Met
een persoon als voorwerp, meest van ondergeschikten

gezegd. Iemand kijvend van zich afstooten; hem op

heftigen toon bekijven en afschepen. Gemeenzame uit-

drukking. Verg. Afgrauwen, Afgrommen, Afsnau-
wen enz. || Als zij uit haar humeur is, kan zij haar

meiden af kijven, dat het een aard heeft.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Met
cene bepaling van hoeveelheid als object, vooral in de

nitdrukkiug: wat {vrij wal, heel wat , enz.) afkij-
ven, veel kijven, heel wat afdoen als men eenmaal

aan 't kijven is. || Die wijven op de markt hebben
vandaag weer wat afgekeven

!

AFKLADDEN, onz. en bedr. zw. ww., met
hebben: kladde af, heeft afgeklad. Uit Kladden en

Af, beide in verschillende opvattingen.

I) Onz. Kladden in den zin van eene klad maken ,

vlekken, en Af in dien van scheiding (30, c). Van
papier enz., dat nat beschreven, bedrukt, ofmeteeuige

kleurstof bestreken is. Hij aanraking kleurstof loslaten

,

van zich afscheiden , en op het aanrakende voorwerp

overbrengen, zoodat dit beklad of bevlekt wordt. || Laat

de inkt eerst goed opdrogen , vóór gij het blad omslaat

;

anders kladt het leelijk af.

II) Bedr. Kladden in den zin van slordig of morsig

werken, eu Af in dien van voltooiing (30, /). Van
iets, dat met inkt geschreven, of met verf geschil-

derd of geteekend wordt. Het kladderig, slordig of

morsig afmaken; het zoo schrijven, schilderen of tee-

kenen, dat het wel afkomt, maar zonder netheid of

nauwkeurigheid , en met de blijkbare sporen van over-

haasting. || Wat heeft die jongen zijn schoolwerk

weer afgeklad! Ge moet die teekening nu eens met
zorg bewerken, en niet zoo af kladden als de vorige.

AFKLADDEN, bedr. zw. ww., met hebben:

kladde af, heeft afgeklad. Van Klad uu Af in den

zin van ontdoening of reiniging (30, e, /?). Van

voorwerpen die beklad zijn , waarop kladden van slijk

,

vet of ander vuil kleven. Ze van de kladden ontdoen

of reinigen, schoonmaken. Thans niet meer in ge-

bruik , maar nog bekend in het oude spreekwoord

:

Niemaut klat sijn rockjeu af,

Of daer gaet een vlockjen af.

CATS 1, SM.

d. i. niemand kan zich van eene hem aangewreven

smet, van cene beschuldiging zuiveren, of hij verliest

er toch altijd iets bij ; hij lijdt altijd eenige schade in

zijn goeden naam.

AFKLAGFIN, wederk. zw. ww., met hebben
,

wanneer men het verhaal der handeling , en zijn ( met

weglating van het wederk. vnw.), wanneer men de

vermelding van den veranderden toestand bedoelt:

klaagde zich af, heeft zich afgeklaagd en is afge-

klaagd. Uit Klagen, weeklagen, en Af vi den zin

van uitputting (30, n). Hd. abklagen, als onz. en

bedr. ww., in geheel verschillende beteekenis (grimm,
D. Wlb. 1 , 60). — Van personen. Zich afklagen, zich

door klagen afmatten, weeklagen tot uitputting toe.

Alleen, op de open rots, van golfen vloed geslagen,

Zit zich mijn hulploos kind, in doodsangst, af te klagen.

BILD. '2, 87.

— Vanhier het verl. declw. afgeklaagd , door he-

vig of langdurig weeklagen afgemat ; bij uitbreiding

,

in dichterlijken stijl , ook van de lichaamsdeelen ge-

zegd , waarmede men zijne klachten uit , en die dus

in dit geval den persoon vertegenwoordigen.

Haere ouders staen bedruckt... en hangen, afgeklaeght,

Bestorven , om den hals der vastgebonde maeght.
vondel 11, 437 (,4ndromeda).

En zoudt ge In zulk een' toestand zingen
'

Den feestgalm van uw' maagdenrei
Uit d'afgeklaagden gorgel wringen?
Neen! neen, bedrukte! zwijg en 6chrei!

BILD. 8, 434.

AFKLAPPEN, bedr. en onz. zw. ww., met
hebben en zijn: klapte af, heeft en is afgeklapt.

Uit Klappen en Af, beide in verschillende opvattingen.

I. Bedrijvend, met hebben.

I) Klappen in den zin van geluid geven door slaan.

1 ) Af in den zin van vrijmaking (30, d). Met een

persoon als voorwerp. Eigenlijk: door klappen maken

dat iemand van iets af is. Doch alleen gebruikelijk in

bepaalde toepassing, in sommige dansen en spelen,

voor: In de handen klappen en daardoor aan een der

dansers of spelers het têeken geven, dat zijne beurt

voorbij is, of dat hij zich verwijderen kan, en dat

men zelf of een ander aan de beurt is om hem te

vervangen. Verg. Afkloppen, 2). || 't Was juist, of

deze vorst (
Hendrik VIII) zooveel als een klapmenuet

met zijne vrouwen danste, want de eene klapte de an-

dere af, fokke, B. R. 1 , 272.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Met
eene bepaling van hoeveelheid als object, vooral in

de uitdrukking: wat, {vrij wat, heel wat, enz.) af-

klappen, veel klappen, heel wat afdoen als men een-

maal aan 't klappen is (hetzij met de handen of met

andere voorwerpen). || Er is gisteren avond in de

komedie wat afgeklapt. De koetsier heeft vandaag wat

afgeklapt {met de zweep).

3) Af in den zin van verslijting (30, m). Van
voorwerpen, waarmede men klapt. Ze verslijten of on-

bruikbaar maken door er veel of te sterk mede te klap-

pen. || Die voerman kan ook gauw een zweep afklappen.

Die goede dribbel klapt wat muilen af in 't jaar.

II) Klappen in den zin van babbelen, snappen,

en Af in dien van ten einde toe (30, k). Met eene

bepaling van hoeveelheid als object: verg. 1,2). Wat
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afklappen, heel wat afdoen met ijdel gesnap. | Die

vrouwen kunnen 3amcn wat af klappen I

II. Onzijdig, met zijn.

Klappen in den zin van geluid geven met een slag

,

en Af in den ziu van verwijdering (30, a). Van
vuurwerk, strijkzwavelstokjcs enz. Met een klap af-

gaan, knallend ontbranden. Eigenlijk van het kruit of

soortgelijke ontvlambare stoÖ'en gezegd, die bij de

ontbraiiding uit het voorwerp worden verwijderd of

uitgedreven, maar bij uitbreiding op het voorwerp

zelf toegepast door dezelfde verwisseling van subject

als bij Afgaan, ouz. A, II, 3, b). || He voetzoeker

klapte onverwachts af. De zeveuklapper is onder een

luid gejuich afgeklapt. Petroleumlucifers , die bij de

minste wrijving afklappen, dat men er van schrikt.

Afl. Afklapping (alleen in de bet. bedr. I, 1).

APKLAHBN , bedr. en onz. zw. \vw., met

hebben en zijn : klaarde af, heeft en is afgeklaard.

Uit Klaren en Af, beide in verschillende opvattin-

gen. Hd. abkldren.

I) Bedr. Hulpw. hebben. Klaren, als bedr. ww.,

in den zin van klaar- of gereedmaken, en Af in dieu

van voltooiing (30, /). Iets, t. w. ecne zaak die af-

gedaan of beredderd moet worden , geheel afdoen , in

orde brengen. Thans weinig meer gebruikelijke verster-

king van 't gewone klaren, dat reeds hetzelfde beteekent.

Wel,. vrouw, ick selje dat wel op zijn kocks ofklaren.

w. n. HOotT, A. de Piere, 16.

Ik , die 't in deze waen zocht fyntjes af te klaren
,

Docht zo van daer te gaen.

schipper , Omerg. Ariane , 56.

— Kene rekening afklaren , afdoen, vereffenen.

Zie Kir.. Thans verouderd.

II) Onz. Hulpw. zijn. Klaren, als onz. ww., in

den zin van helder worden (verg. Opklaren), en. Af
in dien van vermindering van het tegengestelde ( 30 , b ).

Van vloeistoffen. Klaarder, helderder worden, ophel-

deren, t. w. door vermindering der onklaarheid. Na-

genoeg hetzelfde als Opklaren; slechts met dit ver-

schil, dat men bij dit laatste alleen denkt aan het

helderder worden op zich zelf, terwijl het bij Afkla-
ren bepaaldelijk wordt voorgesteld als gevolg van liet

ophouden der oorzaak, die de vloeistof troebel of on-

doorschijnend maakte. || Dat vocht is nog wat troe-

bel, maar het zrl wel af klaren (b. o. door het be-

zinken der vreemdsoortige besianddeelen) . De lucht

klaart af, heldert op door het wegtrekken der dampen.

AFKLAUTKREN, onz. en bedr. zw. ww.,

met zijn en hebben : klauterde af, is en heeft afge-
klauterd. Uit Klauteren en Af in verschillende op-

vattingen. Hd. abklettern.

1) Onz. Hulpw. zijn. — 1) Af in den zin van

verwijdering (31), a). Van mensclicu en dieren, die

zich boven op iets bevinden. Zich klauterend daarvan

verwijderen er van afgaan, hetzij door naar buven,

hetzij door naar beneden te klauteren; in welk laatste

geval deze betrekenis 1) met die van 2) samenvalt.

Altijd vergeztld van eene bepaling met het voorz. van

(of van een der bijw. van plaats: er, hier, daareuz.),

aanwijzende de plaats of bet voorwerp , waart-a» men
afgaat. || Men had de ladder weggenomen van het

plat, waarop hij stond; maar hij wist er, over het

dak heen , af te klauteren.

2) Af in den zin van naar beneden, veelal met

het bijelenkbeeld van scheiding (31, a). De meest

gewone opvatting. Vau menscheu eu dieren, die zich

op eene hoogte bevinden. Naar beneden klauteren

,

klauterend afdalen; t. w. van de hoogte, die — zoo

zij er bij genoemd wordt — door het voorz. van, of

langs eene helling, die door het voorz. langs of door

eene bepaling in den tdeD nv. wordt aangewezen,

waarbij echter het ww. onzijdig blijft: verg. deAanm.
bij Afdalen, 1, a). || Van het dak af klauteren.

Langs eene ladder af klauteren. De trap , de ladder af-

klauteren. De aap, die boven op zijn staak zat, klau-

terde terstond af. — Zoo lang de nevel mij het ge-

zigt had benomen , klauterde ik zonder veel vrees af

(van de steile rots), haafner, Veilon, 437. Hij

was reeds menigmaal gestruikeld en menige ladder op-

en afgeklanterd , kneppeui., 5, 12.

II) Bedr. Hulpw. hebben. Af in den zin vau

scheiding (30, c). Van i;ts, dat zich aan of op een

hoog voorwerp bevindt. Het er van afscheiden door

langs het voorwerp te klauteren ; het door de aanra-

king bij 't klauteren afbreken of afschuren. In de

gemeenzame spreektaal. || Pas op, je klautert me al

de jonge takjes van de kerseboomen af. De jongens

hebbeu de verf van de schutting afgeklanterd.

AEKLEEDEN, bedr. zw. ww., met hebben-

kleedde af, heeft afgekleed. Uit Kleeden en Af, beide

in verschillende opvattingen. Hd. abkleiden, doch in

geheel andere be-tcekenis (GRIMM, D. Wib. 1, 61).

1) Kleeden in den gewonen zin van (iemand)

kleederen aantrekken, en Af in dien van ten einde

toe (30, k). Iemand ten einde toe kleeden, t. w.

totdat hij geheel gekleed en gereed is. Ook, als we-

derk. ww., zich afkleeden, het aaukleeden, waar men
aan bezig is, ten einde brengen, zijn toilet voltooien.

|| Als de kamenier mijne dochter afgekleed heeft,

moet ze mij komen helpen. Ik zal mij even afklee-

den, en ga dan terstond met n mede.

2) Kleeden, van een kleed gezegd, in den zin van

aan iemand een zeker voorkomen geven (als b. v.

dat kleedt u goed, enz. ), en Af in den zin van ver-

mindering , t. w. van omvang (!<0, b). Kleermakers-

en modemaak itersterm. Vau een kleedingstuk als on-

derwerp en een persoon als voorwerp. Hem doen voor-

komen in verminderden omvang, t. w. aan de schou-

ders; hem aan de schouders schijnbaar versmallen;

aan dat gedeelte van het lichaam een smaller voor-

komen geven. Het tegenovergestelde van breed klee-

den. Meest met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar ouz. gebezigd. || Ge zijt toch al niet breed

aan de schouders, een almaviva zal u te veel af klee-

den. Eene sjaal kleedt altijd af.

AFKLEMMEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben : klemde af, heeft afgeklemd. Uit Klemmen en

Af in den zin vau scheiding (30, c). Hd. abklem-

men. Vau iets dat aan een voorwerp vastzit, inzou-

elerheid vau een kleiner lichaamsdeel. Het door klem-

men vau het voorwerp (van het lichaam) afscheiden;

het in de klem brengen en daardoor doen losgaan. Is

het object een lichaamsdeel, dan wordt de persoon in

den 3den nv. vermeld. Ook met het wederk. vnw.

zich een lid afklemmen. Verg. Afknellen. || Met uwe

onvoorzichtigheid hebt ge mij een nagel afgeklemd. Hij

heeft zich een vinger afgeklemd.

Afl. Afklemming.

APKLEPPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

klepte af, heeft afgeklept. Uit Kleppen, met eene

kleinere klok luiden , en Afm verschillende opvattingen.

1) Af in den zin vau tenieldoening (30, j). Van
handelingen, waartoe een aantal burgers eener ge-

meente moeten opkomen. Ze door het luiden vau

kleinere klokkeu afzeggen, afgelasten; het gegevene

bevel of de verplichting ( om op te komen ) bij klok-

geklep te niet doen, herroepen. Verg. Afbestellen en

Afgelasten. || De exercitie der schutterij is van mor-

gen om het slechte weder afgeklept.

2) Af in den zin van naar beneden, doch bij uit-

breiding ruimer opgevat (31, b). Van zaken, die

ter keunis van Let algemeen moeten gebracht worden

,

als stedelijke keuren en verordeningen. Ze aan het



lOfió AFKL. AFKT lf)6fi

door kleppen bijeen gebrachte volk van eenc verheven

plaats ( van de pui van 't Stadhuis ) voorlezen ; ze na

klokgeklep aflezen, afkondigen |l Er was dien mor-

gen eene verordening op het vastleggen der honden

afgeklept. — Verstaen hebbende, af geklept te wesen

den 2 October, dat alle de gene, die eenigh goet uyt

den huyse vau Jan Smit hadde gedragen enz

datse 't selve den Schout ofte Borgemeester te ken-

nen geven zouden, en:., v. reverw., Dordr. 340.

Afl. Afklepping.

AFK.LETSEN. bedr. iv. ww., met hebben

:

Helste af, heeft afgekletst. Uit Kletsen en Af, beide

in verschillende opvattingen. Hd. abklatschen (in de

bet. I, 1 ) en andere, niet in I, 2 en II)

I ) Kletsen in den zin van slaan of werfen , zoodat

het een klets geeft.

1) Af in den zin van ontdoening (30, e, ft). Iets

zoo kletsen , dat het ontdaan wordt van eene zelf-

standigheid, die er op of aan zit. Alleen gebruikelijk

als kuustterm , t. w.

:

— In de smederij. Van ijzeren of stalen voorwer-

pen, inzonderheid van zeisen. Ze, nadat zij door in-

dompeling in gesmolten kalk gehard , vervolgens afge-

schraapt en weder verhit zijn, plotseling met eene

houwende beweging klets in koud water dompelen, en

daardoor het hamerslag er af doen springen. || Bij

't harden, bij 't afkletsen , en vooral bij 't kloppen,

springen vele zeissen , kuiper, Technol. 1, 531.

2) Af in den zin van naar beneden, met het bij-

denkbeeld van scheiding (31. a). Van voorwerpen,

die boven op iets staan of liggen. Ze met een flinken

slag of stoot klets naar beneden werpen , onbesuisd

afsmijten, t. w. van het voorwerp, waarop zij zich

bevinden, en dat door het voorz. van wordt aange-

wezen. Altijd met de bijgedachte, dat het uit boosheid

of moedwil geschiedt. Gemeenzame uitdrukking. || De

jongen werd kwaad , en klcUtc al zijn speelgoed van

de tafel af.

1

1

) Kletsen in den zin van babbelen , ijdel geklap

uitslaan, en Af in dien van ten einde toe (30, k).

Met eene bepaling van hoeveelheid als object, vooral

in de uitdrukking: wat (vrij wat, heel wal enz.)

afkletsen, veel snappen, heel wat afdoen als men
eenmaal aan 't doorslaan is. In de platte spreektaal.

|| Hij heeft gisteren avond weer wat afgekletst.

Afl. Afkletsing (allecu in de bet. 1,1).
AFKLEUREN, bedr. zw. ww., met hebben:

kleurde af, heeft afgekleurd. Uit Kleuren, met wa-

terverf beschildereu , en Af in den zin van voltooiing

(30, l). Van voorwerpen die men kleurt, meest van

prenten. Ze ten einde toe kleuren , zoodat ze geheel

gereed zijn || Moeder, mag ik die prent nog af-

kleuren , vóór ik naar t-

AFKLIMMEN, om. >t. mr. Jer 1"« kl.,

met zijn -. klom af, klommen af, is afgeklommen.

fit Klimmen en Af iu verschillende opvattingen.

1) Af in den zin van verwijdering (3U, a). Van

mensebeu en dieren , die zich boven op iets bevinden.

Zich klimmend daarvan verwijderen; er van afgaan,

hetzij door naar boven , hetzij door naar beneden te

klimmen ; in welk laatste geval deze beteekenis 1

)

met die van 2) samenvalt. Altijd vergezeld van eene

bepaling met het voorz. van (of van een der bijw.

van plaats: er, hier, daar enz), aanwijzende de plaats

of het voorwerp, waaraan men afgaat. || Hij kwam
door het dakvenster in de goot , en wist daar, over het

dak been, af te klimmen De zwikstelling (van den

molen) dreigde in te storten, maar het gelukte hem er af

te klimmen , door bij eene der wieken op te klanteren.

2 ) Af in den zin van naar beneden , in de bet. a)

met het bijdenkbeeld van scheiding (31, a). I)e

mee't gewone opvatting.

a) E'genlijk. Vsn menschen en dieren, die zich

op eene hoogte bevinden. Naar beneden klimmen

,

klimmend afdalen; t. w. van de hoogte, die — zoo

zij er bij genoemd wordt — door het voorz. van, of

langs eene helling, die door het voorz. langs of door

eene bepaling in den 4d ' n nv. wordt aangewezen

,

waarbij echter het ww. onzijdig blijft: verg. de Aanm.
bij ArDALEN, 1, a). || Van het dak af klimmen

Langs eene ladder afklimmen. Eene ladder, eene trap.

eenen heuvel, eenen berg, eene steille afklimmen. —
Klim af maar, Sanche'. (/. w. ca» den boom, waar-

in hij geklommen was), langenpijk 2, 112. Het

op- en afklimmen der hoogtens, Leev. 7, 129 Ons,
die tot de Waarheid in haaren diepen put willen af-

klimmen , Wildsch. 1 , 86. Zij klommen ook te za-

men af in de onderaardsche kapel, i.oosjes, Lijnsl.

1, 278. Adriaan klimt den trap weer af, pierson .

Mériv. 1 , 204.

Maar ook naar 't donker rijk der schimmen...
Hebt gu 't gewaagd om af te klimmen.

Tas KATB 7, 328.

Kom , klimmen we af tot een nog dieper lijden.

5, 178 (in de hel).

— Ook van personen gezegd, die van een rijtuig,

of van ruiters, die van 't paard afstijgen. || Ik laat

geduurig myn paard stappen... Dan 'dim ik eens

af, om ecu fraaijen heester enz. ... te beschouwen

,

Leev. 2, 269. Ik vond hem daar, toen ik afklom
(van 't paard i, 5, 293. Ik reel nog vier uuren (op
de kar), doch toen de man een' zijweg insloeg, ver-

zocht ik af te klimmen, Wildsch. 5, 193. Zonder

dat hij of de juffrouw eenig oogmerk schenen te heb-

leu om af te klimmen (van het rijtuig), loosjes,
Suism. 4, 30.

— Blijkens de aangehaalde voorbeelden , was af-

klimmen in dezen ziu vroeger de gewone uitdrukking.

Thans wordt zij nog in dichterlijken stijl gebezigd.

Hoe menig ander, vol verdriet,

Wanhopend eind'hjk afgeklommen
,

De juchtpariu geheel verliet.

V. LESSEP, Poft. 2, 148.

Zoolaug de ion blijft bcbittreu aan de bogen

,

Klimt tuj niet af (run 't paard), noch gunt hij 't lichaam rust.

TEN' KATE 4 , 282.

De paarden stonden.

Nu klimmen ze af: één woord, de kar verdween.

4, 238.

— In proza echter zegt men thans liever afstij-

gen; tenzij men bedoelen mocht, dat het afdaleu van

rijtuig of paard met moeite en inspanning, klimmen-

derwijze, geschiedde, in welk geval afklimmen nog

heden de juiste uitdrukking zou zijn. || Met moeite

klom het kind vau het rijtuig af.

— Syn. Zie Afstijgen.

b) Overdrachtelijk. Van eene reeks of opeenvolging

van gelijksoortige grootheden. Allengs lager worden,

naar beneden gaan , t. w. zóó dat iedere volgende term

lager of kleiner i- dan de voorgaande. Meest in het

tegtnw. deelw. afklimmend, en in tegenstelling van

opklimmend of klimmend. || Eene afkliramende reeks.

In afklimintndc mate, al minder en minder. Verin'

staal loopt met verschilleude kleuren aan, naargelang

der verschilleude op- of afklimmende graden van ver-

hitting.

Afl. Afklimming.
AFK.LINKEN, bedr. en onz. st. ww. der !«"kl.,

met hebben: klonk af, heeft afgeklonken. Vit Klinken

in den zin van geluid maken of — geven, en Af in

verschillende opvattingen. Hd. abklingen, doch in

andere beteekenissen.

I) Bedr. Klinken in den zin van geluid maken , als

bedr. opgevat voor doen klinken , en Af in dien van te-
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nieldoening (30, j). Van eenc oneen igheid. Ze als

't ware te niet doen , ze doen ophouden cu de herinne-

ring er van uitwisschen, door met elkander te klinken

(t. w. met de wijnglazen). Verg. Afdrinken, bedr.

2, b). || Kom, laten we de zaak maar afkliuken en

vergeten.

II) Onz. Klinken in den zin van geluid geven.

1) Af in den zin van verwijdering (30 , a). Vaneen
klinkend voorwerp. Op een ander klinkend voorwerp,

waartegen het geslagen wordt, afstuiten zoodat het

klinkt; met een klank terugstuiten. Dichterlijke uit-

drukking.

Vergeefs! de schicht, de speer, vloog trefloos om zijn slapen

:

Het 6taal klonk vonklend af van helm en oorlogswapen.
Vr. BILD. 1 , 287.

2) Af 'm den zin van naar beneden (31, d). Van klan-

ken, inzonderheid van de tonen van muziek en zang.

Naar beneden klinken ; klinkend afdalen , zoodat zij be-

neden gehoord worden ; t. w. van eene hoogte , die— zoo

zij er bij genoemd wordt — door het voorz. van, of

langs eene helling, die door eene bepaling in den 4den

nv. wordt aangewezen, waarbij echter het ww. onzij-

dig blijft: verg. de Aanm. bij Afdalen, 1, a).

Meest in dichterlijken stijl.

Geen enkle herderstoon klonk meer de heuvels af.

Vr. -ild. 2, 182.

Of klonk der Barden zang niet tot uw rustplaats af?

2, 187.

Dan klonk een stem den heuvel af.

TH. v. rijswijck 424 b.

AFKLINKEN, bedr. st. ww. der 1"» kl.,

met hebben : klonk af, heeft afgeklonken. Uit Af in

den zin van scheiding (30, c) en Klinken in de oude

beteekenis van slaan, t. w. met een geweldigen slag,

die een klinkend geluid geeft, uit welke beteekeuis de

hedendaagsche opvatting van klinken als smidsterm

ontstaan is: zie Klinken (2de art.). Iets met een

geweldigen slag scheiden van datgene waaraan het

verbonden is. Inzonderheid gezegd van het afhouwcn
van lichaanisdeelen met een scherpsnijdend werktuig

(zwaard, sabel, bijl), dat klinkt als het op 't blok

nederkomt. Dichterlijke uitdrukking, thans verouderd.

Zy eischt *s gevangens hooft; de scherreprechter klonck

Het in den kereker af.

VONDEL 10, 97.

Hem rout niet dat den man het hooft is afgekloncken.

10, 132.

O deerlyk schouwspel I 'k hoor de bekkeneelen kraken;

Het doodlyk lemmer woed , klinkt duizend koppen af.

DR MARRE, Bilt. 111.

AFKLOOVEN , bedr. zw. ww., met hebben:

kloofde af, heeft afgekloofd. Uit Klooven en Af in

den zin van ten einde toe (30, k). Van hout, dat

gekloofd moet worden. Het geheel en al klooven , alles

afdoen wat er te klooven valt.
|

Als ge het hout af-

gekloofd hebt, breng het dan in de schuur. Is al het

kuiphout al afgekloofd?

AFKLOPPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

klopte af, heeft afgeklopt. Uit Kloppen en Af in

verschillende opvattingen. Hd. abklopfen.

1) Af in den zin van verwijdering (30, a). Met
eene zaak als voorwerp. Iets door kloppen van iets

anders verwijderen , het met den hamer er verder van
afdrijven. || Klop dien spijker wat van het plafond af.

Die planken moeten niet zoo vlak tegen den muur

;

klop ze er wat af.

2) Af in den zin van vrijmaking (30, d). Met
een persoon als voorwerp. Door kloppen maken dat

iemand van iets af is. Bepaaldelijk in het biljartspel.

Door met de hand of de keu op den baud van het

biljart te kloppen , de spelers , die aan de partij zijn

,

waarschuwen , dat zij niet het einde der partij van 't

spel af zijn, en dat zij dus moeten uitscheiden, om-
dat men zelf spelen wil. Verg. Afklappen, bedr. 1, 1).

|| Reeds bij de eerste partij werden wij afgcklopt. Jan,

klop mijnheer A eens af; ik ga straks srfelen.

— Ook, met verwisseling van object: Het biljart

afkloppen, het voor zich bespreken, door de spelers

af te kloppen. || Mijnheer A heeft het biljart afge-

klopt, als de 50 punten vol zijn.

3) Af in den zin van wegneming (30, e).

a) Eigenlijk (30, e, <i). Van stof, vuil enz., dat

op of aan een voorwerp zit. Het door kloppen er

van wegnemen, er van doen afspringen. || Het stof

van een kleed, het roest van ijzerwerk afkloppen.

.Laat mij u het stof wat afkloppcn. — Bijaldien men
niet na elke nieuwe gloeijiug het afbrandsel (met eenen

handhamer) afklopt, kuiter, Technol. 1, 106.

b) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt , iu dat van

reiniging overgaat (30, e, /?). Van voorwerpen,

op of aan wier oppervlakte zich stof of vuil bevindt.

Ze door kloppen schoonmaken , van stof of vuil reini-

gen. Is daarentegen het stof inwendig in het voorwerp

doorgedrongen, zoodat het er in zit en niet zoo ge-

makkelijk wordt weggenomen (bij kleederen, vloer-

kleeden enz.), dan zegt men uitkloppen. || Een hoed,

een mantel afkloppen. Laat mij uwen rok eens wat

afkloppen.— Bij uitbreiding ook met een persoon als voor-

werp: Iemand afkloppen, t. w. de Ideederen, die hij

aanheeft: zich afkloppen, zijne eigen kleederen. || Ge
zit vol stof: zal ik u eens wat afkloppen? Ik zal mij

even wat afkloppen.

4) Af in den zin van ten einde toe (30, k).

a ) Van personen. Ze zoo lang of zooveel slaau
,

als men dienstig acht, of totdat men voldaan is; hun

een goed pak slagen geven. Verg. afranselen, afros-

sen enz. || Iemand eens braaf, dapper, duchtig,

ferm, flink, gevoelig afkloppen. — Om niet van an-

deren gedood of afgcklopt te worden, fokke, B. 11.

2, 227. Dat het toch veel wijzer is, ieder in rust

het zijne te laten genieten , <lan elkander met geweld

te bestelen en af te kloppen, 3, 287. Joden en Chris-

tenen . . . vlogen elkander uit drift in de hairen , klop-

ten elkander lustig af, 4, 179. Die gaat je daarvoor

de deur wachten, en klopt hem, zoo als hij er effen

uitgekomen was, zoo gevoelig af, dat hij enkel van

schrik ziek werd en stierf, Yerz. IV. 11, 21. 't Was
als in de klucht, waarin man en vrouw elkander af-

kloppen, v. lennep, Geseh. 3, 57. Dat... de be-

dienden van Rechteren die van Menagcr afgeklopt

hadden, 9, 116.

Maar pozito, ik wierd door Ernst wat afgeklopt,

Zou jy het voelen?
LANGENDIJK 2, 806.

'k Heb Brandt daar straks eens duchtig afgeklopt.

schimmel, Struensee , 73.

— Overdrachtelijk ook, in scherts, gezegd van de

slagen, die men in den oorlog den vijand toebrengt.

|| Harold... was nu... druk bezig om den Noor-

weegschen koning... braaf af te kloppen, fokke,

B. R. 1, 1S0.
— Syn. Afkloppen, Afranselen, Afrossen enz. De

woorden verschillen onderling op dezelfde wijze als de

grondwoorden Kloppen enz. Zie daarover bij Slaan.

b) Van voorwerpen, die geklopt moeten worden.

Ze alle ten einde toe kloppen, alles afdoen wat er te

kloppen valt. || Als die boeken afgeklopt zijn {met

den boekbinders-klop/iamer), moet ge ze nog wat in

de pers zetten. Laten wij de boeken eerst afkloppen

(van alle het stof afkloppen), en ze dan borstelen.
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Ais deze kast afgeklopt is ( als al de boelen uit de:e

kalt geklopt .

c) Overdrachtelijk en schertsend. Van zaken, die

in eeoe vergadering behandeld worden , als objeet , en

den voorzitter als subject. De zaak spoedig, zonder

beraadslaging of hoofdelijke stemming, ten einde bren-

gen door met den hamer te kloppen, waardoor zij

voor beslist, voor aangenomen of verworpen, ver-

klaard wordt. Verg. Afhameren, 2). || 'IV

eerste artikel der wet , en daarmede het hoofdbeginsel

,

aangenomen nas, werden de verdere artikelen achter

elkander afgcklopt.

— Ook met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar onz. || De Voorzitter weet goed af te klop-

pen (de laken vlug af te doen).

Afl. Afklopper (klopster), af'klopping.

AFKLUIVEN, bedr. st. ww. der d "kl., met

hebben: kloof af, kloven af, heeft afgekloven. Uit

Kluiven en Af in den zin van wegneming (30, e).

Md. abklauben, doch in ruimere opvatting.

1) Eigenlijk (30, e, o). Van vleesch, dat aan

een been zit. Het kluivend er van wegnemen en op-

eten; het er met de tanden afscheuren. || Het vleesch

van een been afkluiven. Kr zit niets meer aan die

rib ; de hond heeft er alles afgekloven.

2) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming , door Af uitgedrukt , in dat van

ontdoening overgaat (30, e, fi). Van een been, waar-

aan vleesch zit. Het door kluiven van het vleesch

ontdoen. || Een been, een vleugeltje afkluiven. Afge-

kloven beenen.

De groote bond kwam op een draf,

En greep het been en kloof het af.

TOLLENS eo.

AFKNABBELEN , bedr. zw. ww., met heb-

ben-, knabbelde af, heeft afgeknabbeld. Uit Knabbe-
len , frequentatief van Knauwen , en Af in den zin

van wegneming (30, e). Hd. abknaupeln (grfmm,
D. Il'tb. 1, 61).

1) Eigenlijk (30, e, «). Van iets dat aan iets

anders vastzit, of een gedeelte van een geheel uit-

maakt. Het door knabbelen , door herhaald bijten met
de voorste tanden , bij kleine stukjes er van wegne-

men. || Het vleesch van de beentjes afknabbelen. Van
cene kaaskorst de kaas afknabbelen. De muizen heb-

ben hier een heel stok van het hout afgeknabbeld.

Noch knabbel, als de geit, de dartle wynloot af.

bild. 7, 78.

— Fignnrlijk ook, in dichterlijke toepassing, van
een water gezegd, dat de buitenste deelen van den
oever allengs afspoelt, door langzame schuring als

't ware verknaagt of -knabbelt.

't Was eer
Een kleine plas ; eer 't voortgeholpen
Van wind en wéér, door 't stadig scholpen
Op veenige oevers, 't vrugtbaar land,
Ja heele dorpen , van zyn rand

Had afgeknabbeld en verzwolgen.

K00LAART-H00FMA* SI.

2) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door ^/"uitgedrukt, in dat van
ontdoening overgaat (30, e, ft). Van een voorwerp,
waaraan iets anders vastzit; of van iets dat als een

geheel gedacht wordt. Het door knabbelen ontdoen
van hetgeen er aan vastzit, of van de buitenste dee-

len ; het beknabbelen , zoodat er niets aan blijft zit-

ten, of zóó dat de buitenste deelen er van worden
weggenomen. || B:cntjes afknabbelen. Eene kaaskorst

afknabbelen. l)e muizen hebben die plint deerlijk af-

geknabbeld. Jongen, je moet je nagels zoo niet af-

knabbelen.

Afl. Afknabbeling.

AFKNAGEN, bedr. zw. ww., met hebben:
knaagde af, heeft afgeknaagd. I it Knagen en Af
in den zin van wegneming (,30, e). Verg. hd. ab-

nagen.

1) Eigenlijk ( 30, e, «).
a) Eigenlijk. Met een mensch of dier als onder-

werp. Iets door knagen , door langzaam en bij herha-

ling te bijten , bij kleine stukjes wegnemen van het

voorwerp , waaraan het vastzit of waarvan het een

deel uitmaakt; langzaam afbijten, afknabbelen. || Het
vleesch van een been afknagen. De muizen hebben
hier de verf afgeknaagd. De rotten hebben een heel

in de lambrizeering afgeknaagd. — Gelijk een

worm, als hij de wortels eener plant af knaagt, al

hare schoonheid doet verwelken , broes , leerr. 2 , 32.

b) Figuurlijk, in dichterlijken stijl. Met eene zaak

als onderwerp, t. w. iets dat met knagend gedierte

wordt vergeleken; als b. v. een water, dat door den

aanhondenden .4mom de buitenste deelen van den

grond, dien het bespoelt, langzaam wegschiuirt.

'k Heb meé dien fraalen steen in 't midden van den vloed,
Die, nooit betcmbaar, steeds als alverslindend woedt,
In 't heernjk eiland rand by randen af zien knagen.

bild. 14, 220 IHtlgoUmd).

2) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneminy, door Af uitgedrukt, in dat van

ontdoening overgaat (30, e, ft).

a) Eigenlijk. Met een mensch of dier als onder-

werp. Iets door knagen ontdoen van hetgeen er aan

vastzit, of van de buitenste deelen; het beknagen,

zoodat er niets aan blijft zitten, of ze'.ó dat de u

deelen er van worden weggenomen. || Een been af-

knagen. De muizen knagen het hout af. Een appel,

door de rupsen afgeknaagd. — Ecu sttik kaas, dat

door de muizen afgeknaagd is, pokke, £. R. 4,217-
Eencn slapenden tijger..., omringd niet afgeknaagdc

en bebloede beenderen, HAAENEE, ( e. luit, 117. De af-

geknaagde schenkels, •bild. 2, 39S. 't Afgeknaagd

geraamt', kinker 2, 82.

een hol, waar uitgevaste leeuwen,
By 't afgeknaagde rif, om meerder voedsel schreeuwen.

helmehs, Gei. 1, 83.

Daar knaagt de gramme haai hun vlotte rompen af.

TH. V. RIJSWUCK 194 a.

— In dichterlijke toepassing , door vergelijking van

een mensch, die in den bloeitijd des levens zich in

verdriet of kommer verteert, met knagend gedierte

dat eene bloem wegvreet.

(Ik) kon me, als heel dat Hof, van de eenzaamheid beklagen,

Waarin ge uws levens bloem gedoemd schijnt af te knagen.

BILD. S, 391.

4) Figuurlijk , in dichterlijken stijl. Met cene zaak

als onderwerp.

a) Van een water als onderwerp, en een grond

als voorwerp. Door den aanhondenden stroom de bui-

tenste deelen van den grond, dien het bespoelt, lang-

zaam wcgschuren.

(Een bergpad) streepswys afgeknaagd door 's winters regen-

tvloed

Of door het algeweid van 't stortend nat gespleten.

Vr. liILn. 1 , 412.

ft) Van kwellende (knagende) zorgen, voortdurend

verdriet, leed, kommer of gebrek, als onderwerp, en

een lichaamsdeel als voorwerp, t. w. een zoodanig,

dat öf het gemoed van den mensch , of zijne lichame-

lijke kracht vertegenwoordigt. Het knagend verteren

,

door aanhoudende kwelling langzaam doen wegkwynen

of vermageren. || De kommer knaagt hem het hart

af, verteert zijn gemoed. Zijn hart, door wroeging,

verdriet en zorgen afgeknaagd.
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Wat zou , met afgeknaagde spieren

,

Uw levend uitgeput gebeent'
Van woede, en pijn, en onmacht tieren,

In brutlende angsten dorgeweend?
bild. 5 , 89.

— Bij verdere overdracht kan ook het lichaamsdeel

,

dat men bedoelt ( het hart enz. ), door den persoon

zelven worden vervangen.

Slechts hij, die 't volk verdrukt en plaagt,

Schuilt achter muur en gracht ;

Wijl hij , door wroeging afgeknaagd.
Van elk den doodsteek wacht.

boxman , Oed. I 10.

Syn. Verg. hij Knagen.
Afl. Afknaging.
AFKNAKKEN, onz. en bedr. zw. wvv., met

zijn en hebben: knakte af, is en heeft afgeknakt.
Uit knakken en Af in den zin van scheiding i30, c).

Van iets dat aan etn ander voorwerp vastzit, of een

deel van een geheel uitmaakt.

I) Onz. Hulpw. zijn. Een knak, eene breuk krij-

gen, en daardoor losgaan, zich scheiden, t. w. van

het voorwerp of van het overblijvende gedeelte. || De
roos knakte van haren stengel af. Er is een stuk van

het riet afgeknakt.

II) Beur. Hulpw. hebben. Iets met een knak

breken, en daardoor doen losgaan, scheiden. || 11e

wind knakte de bloem van den steel af. Hij had bij

ongeluk een stuk van den rietstok afgeknakt.

AFKNALLEN, onz. zw. ww., met zijn:

knalde af, is afgeknald. Van Knallen en Af in den

zin van verwijdering (30, a). Hd. abknallen. Van
het sehot vau een vuurwapen, en bij uitbreiding,

door verwisseling van subject, van het vuurwapen

zelf. Zie bij Afgaan, onz. A, II, 3, o en b), en

verg. Afklappen, onz.). Knallend afgaan, met een

knal losbranden. || Het schot knalde af. Het kanon

knalde af.

AFKNAPPEN , onz. en bedr. zw. ww., met

zijn en hebben: knapte af, is en heeft afgeknapt.

Uit Knappen en Af hl den zin van scheiding (30, c).

Hd. abknappen.

I) Onz. Hulpw. zijn.

1) Eigenlijk. Van iets dat een deel is van een

geheel; meest van metalen, glazen of houten voor-

werpen, gespannen draden enz. Met een knap afbre-

ken , met een knappend geluid zich scheiden vau het

overblijvende gedeelte. || Bij het trekken van den me-

talen draad is er een stuk afgeknapt.

2) Bij uitbreiding, door verwisseling van subject

(verg. Af, § 28, a, /S). Van een geheel. Breken, ver-

broken worden, doordat er een gedeelte van afknapt
(in de bet. 1), d. i. met een knap afbreekt.

a) Eigenlijk, van stoffelijke dingen (als boven ), bij

eene werkelijke verbreking.
|

Weshalve een eind draad

bij het dunner-trekkeu minder gemakkelijk afknapt,

dan een slechts gegoten of gesmeed staalje van liet-

zelfde metaal bij het eerste doortrekken, kuypek,
Technol. 1, 201. Alle graveer-ijzers moeten» uit het

beste staal vervaardigd... zijn, opdat hunne spits of

snede lang scherp blij ve , zonder aan afknappen uf

uitscharen onderhevig te wezen, 1, 254. In geval

een van de twee onderling gekruiste zijden draden

afknapt, 2, 515.

— In dichterlijke toepassing op het afbreken vau

den levensdraad , voorgesteld als op het spinrokken der

Schikgodinnen gtspannen

:

Knapt het veezlig draadjen af,

Wordt ons stof ter rust gedragen, enz.

tollens 11 , 26.

b) Figuurlijk. Van werkingen, toestanden en voor-

nemens. Onverwachts afgebroken . worden , aan een

einde komen, ophouden of niet doorgaan. Verg.

Afbreken, onz. 2, b, /?) en Afspringen. Gemeen-
zame uitdrukking, thans weinig meer in gebruik. || De
spijt , die vader heeft , dat eene zoo voordeelige partij . . .

geheel is afgeknapt, loosjes, Lijnü. 2, 216.

II) Bedr. Hulpw. hebben. Van stoffelijke dingen

(als boven), die een deel zijn van een geheel. Ze met
een knap afbreken, scheiden of afzonderen van het

overblijvende gedeelte. || Een stuk van een metalen

draad met de nijptang afknappen. Een brok van een

knapkoek afknappen. — Het afgruizeleu . . , dat is:

het afknappen van kleine stukjes van de kanten der

glasschijven (met het gnüsijzer), kuypeu, Technol.

2, 736.

4fl. Afknapping.

AFKNARPEN, bedr. zw. ww., met hebben:
knarpte af heeft afgeknarpt. Uit Knarpen (zie ald.)

en Af, beide in verschillende opvattingen. Verg. hd.

abknerpeln , abknarpeln of abknörpeln (grimm, T).

Wlb. 1, 62). Gemeenzame uitdrukking.

I) Knarpen in den eigenlijken zin van knagen,
k7iauwen, t. w. met een knarsend geluid, en Af
in dien van onidoening (30, e, /9). Van beenderen.

Ze met een knarsend of krakend geluid beknagen

,

beknauwen, en daardoor ontdoen vau het vleesch enz.

dat er aan zit. Meest van dieren gezegd, en altijd

met het bijdenkbeeld , dat er niet veel aan zit , zoodat

het dier m het been zelf bijt. || In den huek lag een

hond een bot af te knarpen.

II ) Knarpen in den overdrachtelijken zin van af-

halen, t. w. van kleine voordeeleu, die men van

iemand of iets afhaalt, gelijk een hond met de tan-

den het vleesch van een been afhaalt, afknaagt; Af
in den zin van ontleening (30, h).

1) Met eene zaak als object, t. w. iets dat als het

voorwerp van bezit wordt aangemerkt.

a) Met eene zaak, door het voorz. van of door een

hijw. van plaats, er, hier, daar enz. aangewezen.

Van eene zaak iets afknarpen , er iets afknarpen , er

iets van afhalen, afkuibbelen, er eenig klein voordeel

aan ontleenen , t. w. met moeite en op slinksche of

arglistige wijze, met het bijdenkbeeld van inhaligheid.

|| Hij weet van alles wat af te kuarpen. Hij is gevat

op alles , waar wat af te kuarpen valt.

b) Met een persoon in den 3deD nv. Iemand iets

afknarpen, t. w. een klein voordeel. Het met moeite

en op slinksche of arglistige wijze van hem verkrij-

gen. |] Hij weet mij met zijne streken altijd wat af

te kuarpen. — Bekuipen zouden wy thands zeggen,

't Is eigenlijk afknarpen , bild. op uooft , 3 , 248

(ter verklaring van besnoeyen bij hocift).

2) Met eene handeling als object, uitgedrukt door

een abstract znw., de werking te kennen gevende.

Met een persoon in den 3 deI1 nv. Iemand iets af-

knarpen , het zijns ondanks van hem gedaan krijgen

,

hem tegen zijn zin dwingen het te doen, het hem
onwillekeurig afdwingen, afpersen. Thans niet meer in

gebruik. || Uw brief... is zo vol gezont oordeel, en

te gelyk zo vol uwer poetzen, dat gy my nu met

verwondering vervult, dan weder een onwilligen lach

afknarpt, Burg. 194.

AFKNARSEN, AFKNERSEN (verou-

derd). Zie Knarsen.
AFKNAUWELEN. Zie het volgende art.

(bij All.).

AFKNAUWEN, bedr. zw. ww., met hebben:

knauwde af, heeft afgeknauwd. Uit Knauwen, kna-

gend kauwen, en Af in den zin van wegneming

(30, e).

1) Eigenlijk (30, e, o). Iets door knauwen weg-

nemen vau het voorwerp , waaraan het vastzit of

waarvan het een deel uitmaakt; knagend en kauwend

afbijten, af knabbelen. || Het vleesch van een been af-
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knauwen. IV hond had de Vorst van het roggebrood
afgeknaund.

Vtnailf in *.-n rot, foor u ODreed'lrk -mauwen
,

Maar blyf i>m dflesvil boom den wortel if Ie kvaaiia

roasbao , Veded , 7.

2) Ma verwisseling van object, naardoor bet be-

un iregnemïng , door Af uitgedrukt, in dat van
onldoening overgaat ( 30, e

,

i

ontdoen van hetgeen er aan vastzit, of Tan de buitenste

deden; het beknagen en bekanwen , zoodat erin

blijft zitten , of zóó dat de uiterste deden er van wor-
deD weggeuouieu. || Een been afknauwen. Eene af-

geknauwde broodkorst. Een half afgeknanwde appel,

wortel enz.. — Een afgeknauwde pen, v. LEMNEP,
Rom. 7, 286.

*>>»• Verg bij Ksjot.v.
Afl. Afknauwing. — Xevens afknauwen voor-

been ook het freq. afknauwden, in dezelfJe beteckc-

nis , doch met bet bijdenkbeeld , dat de werking lang-

zamer en bij kleinere gedeelten geschiedt. Y t rg. af-
knabbelen, dat een andere freq. vorm van afknauicen
ia. |) In bet glas, daar de slakken. . . in waren,
vond hij . . . de bladen afgeknaauweld , CUOMEL 3390 6.

AFKNELLEN, bedr. «r. «w., met hebben:
knelde af, heeft afgeknald. Uit Knellen en Af in

den zin van scheiding ^30, e). Van een lichaamsdeel.

Het door knellen van het lichaam afscheiden; het

tusschen twee tot elkander naderende harde lichamen

geheel of gedeeltelijk verbrijzelen , zoodat het óf wer-

kelijk wordt afgescheiden , óf althans afgezet moet
worden. De persoon, wien het overkomt, staat inden
3d,n nv.

;
is hij zelf de oorzaak, dan wordt afknellen

met zich en du9 schijnbaar wederk. gebruikt. Verg.

Afklemmen. || Iemand bij ongeluk een vinger, een

nagel afkmllen. Zich den linkerduim afknellen. Door
het geweldig toeslaan van het portier werden een Ier

reizigers twee vingen afgekneld. Hij heeft zich den

arm tusscbcn de pletrollt-n afgekneld.

AFKNEVELEN, bedr. iw. mr., met heb-

ben: knevelde af, heeft afgekneveld. Uit Knevelen,

dat eigenlijk vastbinden bettekent, overdrachtelijk

iemand in 7 nauw brengen om hem iels af te dwin-

gen , en vervolgens in 't algemeen op onwettige wijze

berooven, afzetten, en Af in den zin van ontleening

(30, h). Met een persoon in den 3d" nv. Iemand
iets afknevelen, t. w. eenige bezitting. Ze hem door

onbillijke vorderingen of door slinksche streken op on-

wettige wijze afdwingen, ze hem afpersen door kne-

velarij. || Ziet men niet meuschen, die 'sjaars zware

lommen kwyt lyn, zonder dat zy zelve of ai

bedenken kunnen , waar dezelven mogen geblecvcn zyn ?

. . Ieder knevelt hen wat af, zonder dat ze

merken, v. epven. Speet. 4, 120. Geen winkelier of

ambagtsman (kan my verwijten), dat ik hem onbe-

hoorlyk heb laten wagten , of iets van zyn' wettige

winst heb afgeknevelt, S, 47. Dat door het zwaard,

dat is met geweld, den landzaten de tiende pel

hunner roerende goederen werd a/gekceveld , loosjj.s ,

Bmsm. 3, 256.

— Het declw. afgekneveld wordt ook absolont gebe-

zigd, d. i. zonder vermelding van den persoon, van

wien iets is afgedwongen, en dus voor: Op onwettige

wijze (van anderen) afgeperst, door knevelarij verkre-

gen. || Zij (de schijnheiligen)... maaken de kerken

groote legaaten, stichten hofjens van afgekneveld geld,

enz., Wildsch. 2, 94 Het geld. . werd verre bo-

ven de waarde uitgegeven; niet. . ten nutte van de

gemeene kas, maar alleenlijk om met dit afgekneveld

voordeel sommige personen... te verrijken, stijl,

Opk. 214.

Afl. Afkneveling.

AFKNIBBELEN , bedr. nv. irw., mei heb

ben: knibbelde af, heeft afgeknibbeUt. OH Knibbelen
,

• in Knijpen, en Afin verschilleude opvattingen.

1) Af in den zin van vermindering (30, 4). Van
een klein gedeelte van een koopprij*. EigenliJ

•Ja 't rare door knijpen, door vast te houden eo
naar zich toe te halen, van den koopprijs afnemen,
d. i. door aanhoudend dingen van den verkooper ver

. dat hij zooveel op zijnen eisch laat vallen

.

ree] op beknibbelen, met moeite en klein

afdingen. Verg. Afknijpen, bedr. I, 2). De gevraagde

koopprijs «urdt door het voorz. van of op aar

zen. || Als zij iets koopt, soeki zij altijd wa'

knibbelen. Duur lang aanhouden heeft hij tien stui-

|p (of van) het geld af-'cknibbeld.

If in den zin van ontleening (30, A). M t

een persoon in den 8dw nv. Iemand iets afknibbelen

,

i't-, t w. een betrekkelijk klein voordeel, door klein

geestige inhaligheid van hem verkrijgen ; het hem door
overdreven winzucht laten betalen of afstaan; meest
op onwettige of slinksche wijze, en dus met het bij-

denkbeeld van afzetterij. || Die logementhouder weet
zijn casten met allerlei kleinigheden altijd wat af te

knibbelen. De voormalige heerlijke richten op de zee-

driften en straodvonden gaven aanleiding , om den
armen schipbreukeling een deel zijner geredde have
af te knibbelen.

ATI. Afknibbeüng (meest in de bet. 2). || Tot
welk een uiterste die afknibbelingen (kleine afzette-

rijen) en gewelddadigheden gedreven worden, v. lïn-
n t e , Kom . 4 , 323.

AFKNIJPEN, bedr. en onz. st. ww. der 5-«

ld., met hebben en zijn: kneep af, knepen af, heeft

en is afgeknepen. Uit Knijpen en Af, beide in ver-

schillende opvattingen. Hd. abkneifen. Nagenoeg het-

zelfde woord als Afnijpen: zie ald.

I. Bedrijvend, met hebben.

1) Knijpen in den gewonen zin van iets aan twee

of meer kanten sterk drukken.

1 ) Af in den zin van scheiding ( 30, c). Van een deel

van een stoffelijk voorwerp. Het door knijpen afscheiden

van het overblijvende gedeelte, dat als de hoofdzaak be-

schouwd wordt; het tusschen duim en vinger i

schen de beide sneden eener nijptang sterk klemmen,
en zoodoende afbreken of afrukken. || Eene uitstekende

punt van een spijker met de nijptang afknijpen. —
Wanneer het (ijzerdraad) dun is, knijpt men het met

de nijptang af, kuïper, Technol. 1, 259. Om kleine

stukken af te knijpen van dun blik, 1, 301. Een af-

geknepen eind draad, 1, 302.
— Wanneer de werking niet met de nijptang, maar

tusschen duim en vinger plaats heeft, staat afknijpen,

evenals knijpen zelf, veelal in ongnnstigen zin, door

het bijdenkbeeld , dat het uit inccJwil of in 't ver-

borgen geschiedt. || Pas op, knijp me niet zoo; je

zult me nog den vinger afknijpen. Die snoepster heeft

stilletjes een stuk van den koek afgeknepen.

2) Af in den zin van vermindering (30, b); eigen-

lijk de overdrachtelijke toepassing der vorige bet. Van
ou-toffelijke dingen, die geacht worden een deel uit

te maken van een grooter geheel. Ze van het gebeel

afnemen of achterhouden, zoodat dit in omvang of

waarde vermindert; altijd in ongunstigen zin, door

het bijdeukbceld , dat het in 't verborgen of arglistig

geschiedt en als iets kleingeestigs is aan te merken,

'thans alleen in de gemeenzame spreektaal, voorheen

ook in den hoogereu stijl. || Toen het op betalen aan-

kwam , wist hij onder allerlei voorwendsels nog een

gedeelte van de som af te knijpen. — indien daar yets

van (van de vrijheid) verminderd of afgeknecpen wordt,
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v. heemskerk, Are. 103. Eerst hebben die van

Bourgondiën. . . yets van ile vryheit beginnen af te

knypen, doch bedektelyk en spaarsaam, 313. Alle

genoegens , alle zegeningen , die anderen geDietcn , ziet

iiy aan als deelen , die van zyn eigen geluk worden
afgeknepen, Lecv. 1, 14.

II) Knijpen in den zin van tegen iets aan drukken

,

als scheepsterm opgevat voor mei de zeilen sterk le-

gen den wind druïden , d. i. scherp bij den wind
zeilen, en Af in dien vau ontleening of ontneming

(30, h). Met ecu persoon in den 3 aoD -nv., te weten
de opvarenden van een vaartuig , of wel bet vaartuig

zelf, als persoon beschouwd. In den
— Scheepsterm. Een schip (of den opvarenden) de

loef (of den wind) afknijpen, door scherp bij den

wind te zeilen een ander schip de loef afwiuucn; in

het opwerken (laveereu) met zijn schip bovenswinds

van een ander vaartuig komen , en zoodoende aan dat

vaartuig het voordcel van den wind benemen. || Wij

moeten zorgen, dat die schoener ons de loef niet af-

knijpt. De kapitein wist den vijand bijtijds de loef af

(e knijpen. Zouden we dien Franschman {dal Fran-
sche schip) den wind niet kunnen afknijpen ?

11. Onzedig, met zijn.

Knijpen in den zin van legen iets aan drukken,

en Af in den zin van scheiding ( 30, c). Van touwen

,

riemen enz., die om of tegen een scherpkantig voor-

werp gespannen zijn. Door de drukking op den scher-

pen kant doorgesneden worden, afbreken; t. w. wan-

neer zij sterk aangehaald of getrokken worden. Meest

als scheepsterm in gebruik. || De tros kneep af (is

afgeknepen) op den scherpen kant van dien balk.

Afl. Afknijping. Voorheen ook afknijper (in de

bet. bedr. I, 2), voor kleingeestige afzetter (h. v.

halmael, Edelw. Fr. 13).

AFKNIPPEN, bedr. zw. ww, met hebben:
knipte af, heeft afgeknipt. Uit Knippen en Af, beide

in verschillende opvattingen.

1 ) K/iippen in den zin van een met den top tegen

den duim geplaatsten vinger met kracht daarvan af-

drijven, en Af in den zin van verwijdering (30, a).

Iets door knippen verwijderen van het voorwerp,
waarop of waaraan het zich bevindt; het met een

knip van een der vingers er vau wegdrijven, wegstu-

wen. || Een stofje van het papier afknippen. Een
pluisje, een veertje, een haartje enz. van zijne klee-

deren afknippen. De jongen knipte de erwten van de

bank af. — „ Het hindert mij toch ," vervolgde hij

,

de kruimels van zijn roksmonw afknippende, „dat ik

mijn ouden borstel moet missen," v. lennep, Hom.
3, 136.

2) Knippen in den zin van met eene schaar door-

snijden, en Af in den zin van scheiding (30, c).

a) Eigenlijk. Van iets dat aan een voorwerp vastzit

of er een deel van uitmaakt. Het met ecne schaar

afscheiden , afsnijden , t. w. van het voorwrerp of van
het overblijvende gedeelte. || Een draad van een doek,

een band van een kleedingstuk afknippen. Iemand
een vlokje haar afknippen. De rouwranden van een

blad postpapier afknippen. Dat lint is te lang; ge

moet er een endje afknippen. — Verbiedende alle

friseurs en coiffeurs, om ooit een' zijner descenden-

ten. . . een' nagel breed van hunnen staart af te

knippen, fokke, B. R. 2, 229. Het geld een weinig

af te suoeijen, en er hier en daar een stukje of randje

af te breken , te snijden of te knippen , fokke
,

Ferz. W. 7, 226.

Ja , 'k begeer
Jou knevels, Daar'6 een schaar

,
je moet ze zelf afknippen.
LANGENDIJK 2, 320.

Om lijn gewaande macht
De looden slagwiek af te knippen.

TH. V. RIJSWIJCK 329 6.

- Ook wel van datgene gezegd , dat niet met eene

schaar afgesneden, maar met eene nijptang afgebro-

ken wordt , waarvoor anders afknijpen de meer gewone
term is. Zie ald. bedr. I, 1). || Een stuk van een me-
taaldraad afknippen. Den gicttap van een looden kogel

afknippen.

b) Bij uitbreiding, door verwisseling van object

(verg. Af, § 28, a, ft). Van iets dat als een geheel

beschouwd wordt. Het met de schaar doorsnijden (of

met de nijptang doorbreken), zoodat er een gedeelte

van wordt weggenomen; het afbreken, korter of klei-

r.er maken , door er een deel van af te knippen ( in

de bet. a). || Dan knipt zij met haar schaar mijn

hair af, omdat het te lang over mijn voorhoofd hangt,

Wildsch. 6, 105. Cleon, die. . . zijnen vader. . . trouw

in het geld afknippen geholpen had, fokke, Verz. W.
7, 227 {verg. de laatste proza-aanh. bij a). Geen

sleepen , verzoek ik u : het kleed moet rondom netjes

afgeknipt zijn, geel, Ond. en Phanl. 140. Haar
korte vingers... staken in gele handschoenen met

afgeknipte toppen {waarvan een stuk afgeknipt was),

K. Zev. 1 , 180. Een groote , slanke kerel , met lang

,

geelwit sluikhaar, dat, ongelijk afgeknipt, hem. . . van

voren langs bet vuile gezicht hing, kneppelh. 4, 98.

De laatste arbeid bestaat in het b e s n o e ij e n of af-

knippen... van de bladen blik , ten einde ze van

de onregelmatige, deels ook ingescheurde randen te

ontdoen . . . , waartoe men zich van eene door water

of stoom in beweging gebrachte schaar bedient, kuypek,
Technol. 1 , 165.

De noodtscheer {de schaar der Schikgodin) knipt

[de draden

Voort van zyn leven af.

ANSLO, Poczy, 364.

Helaes ! waer is het al ? hy is 'er eens geweest.

Zijn draed is afgeknipt, in 't zoetste zijner jaren.

rabus, Rijmoef. 16.

— In bepaalde toepassing op de pit of de kous

ecner lamp. Die met de schaar gedeeltelijk wegnemen

,

t. w. door er het bovenste verkoolde gedeelte van af

te knippen. || Steek de lamp nog niet op; ik moet het

kousje nog afknippen. — Het kousje van eene lamp

afknippende, kneppelh. 2, 185.

Bij uitbreiding uok oneigenlijk, door verwisseling

van object:

— Be lamp afknippen, voor Het kousje van de

lai ji afknippen, en daardoor de lamp in orde bren-

gen. || Is de lamp al afgeknipt?

All. in Sameiist. Afknipping, afknipsel (afge-

knipt .-tuk, inzonderheid van metaal); Afkniptang.
AFKNIPTANG, znw. vr., mv. -tangen;

verkl. -tangetje, mv. -tjes. Uit Tang en Afknippen,

eig. met ecne schaar afsnijden (2, a en b), bij uit-

breiding toegepast op het afbreken met eene nijptang

,

dat anders afknijpen heet. Een werktuig bij metaal-

werkers, inzonderheid hij blik- en koperslagers in

gebruik , t. w. eene nijp- of knijptang met verstaalden

en scherpgeslepen bek, bestemd om metaaldraad of

dunne metalen bladen af of door te knippen (te knijpen).

Ook enkel Kniptang genoemd.

AFKNOEIEN, bedr. zw. ww., met hebben:

knoeide af, heeft afgeknoeid. Uit Knoeien in den

zin van slordig werken , en Af in dien van voltooiing

(30, l). Van een werk. Het knoeiend ten einde of in

gereedheid brengen, slordig en slecht afmaken. ||
Ge

moet uw werk met meer zorg maken , en niet zoo

af knoeien. Jongen, wat heb je die vertaling weer

afgeknoeid

!

AFKNOTTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

knotte af, heeft afgeknot. Uit Knotten in den zin
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van door afhakking remin/ten, cu Af in dien van
ontdoening (30, e, /}}. Nagenoeg hetaelfda

enkele Knotten. Van v, orwcrj n i de dce-

li tl of \^n

declen unt.k' lie er af te hakken of te bre-

ken : of wel, U'ide uiteinden ontdoen,

door er een -tuk af te Lakken of te breken. In ver-

schillende ta 'IV.:
• • immen en takken. Ze verminken

door de takkin van den stam of di . in den

Uk af te hakken, of »tl door een stuk van denstam
of van den omp af te houw.

af knotten (reelat enktl :e ran de kruin

en de takken ontdoen. — Zoude ik zulk ecnen schoo-

nen. . . tak. . . af

niy op ecnen heuvel , en leunde moedeloos tegen eenen

afgeknotten eikcnl iboom,

waarvan de bovenste takken waren afgeknot , loo&tes ,

Buisn. •., 120.

«'erdoor : all hl melhooghe boom

,

re, tl'- schaduw kan de* middaghs brandt vertoeten

,

'lAfki < s van haer kroon heeft lijden moeten.

HOOFT. Gtd. 1, 180.

b) Van ledematen van mui-chen of dieren. Ze ver-

minken door er een stuk af te bakken , zoodat er

slecht- eene onbruikbare stomp overblijft.

Zich dwaas vertrouwende op xyne afgeknotte pennen.

DB MARRE. Hat. 73.

dien man, die daar vertrapt ligt op den grond
Met t)oe<li t''- vfcfknotte leden.

I,. 3, 376.

<• ) V an spitse of puntige voorwerpen. Ze afstompen

,

door er de spits of punt af te breken.

'k Vertrouw mij lelven niet, neem ik een lans,

Zij ook de vlijtmpits afgeknot, ter band.

BCH1H3U1 , Srruen

d) lu 't bijzonder, in de bouwkunde. Van lang-

werpige stukken buut , al- balken , ribben ,
palen enz.

Ze aan een der uiteinden van de scherpe hoeken of

kanten ontdoen , door die schuins of rond af te scha-

ven of te steken; in de dwarste af kanten , afstompen,

palen moeten van boven rond afgeknot worden.
— Syn. Zie i s en Afkanten (2d*

art.).

Afl. Ajgebioi (bnw., zie ald.), afknotting.

AFKNOTTEN, bcdr. zw. »'»., met hebben-

knotte af, heeft afgeknot. Een ander woord dan Af'
knotten in het vorige en in het volgende art. OH Af
in den zin van ten einde toe (30, X•> m Knotten,

als term in de vlasbereiding, d. i. in bo-jts of bun-

deltjes binden: ecue afleiding van Knot, volk-naam

voor een ineengedraaid bosje vlas. Zie Knot en Knot-
tfn (2d« art). Il>t knotten afdoen, ten einde bren-

gen . den gcheekn voorraad vlas in knotten of bosjes

binden, om verder te worden bewerkt.
|

Wjj zullen

het vlas eerst maar afknotten, vTEIL.

AFKNOTTEN, bedr. zw. ww., met hebben:

knotte af, heeft afgeknot. Van Knot , volksnaam van

de zaaddoos der vlasplant, en Af in den zin van ont-

doening (30, e, fi). Van vlas. liet van de knotten of

zaaddoozen ontdoen , door die van de

plukken of te scheuren. Algemeene uitdrukking en

daarom weinig gebruikelijk , daar i

aardigen term bezigt naar gelang der bijzondere be-

werking. Worden b. v. de zaaddoozen van de stengels

afgerukt, door het vlas over den ijzeren karn te halen,

die repel heet , dan wordt do bewerking repelen ge-

noemd. || Om het vlas spoediger en zuiver.1'

knotten dan met de hand geschieden kan , laat men
het repelen. — Het vlas is reeds afgeknot, weil.

ATI. Afknotting.

AFKNTJTSELEN, bedr. nr. mr., met heb-

ben: knuttel' itfgeknutseld . Pit Knul

en Af in den lio -ing (30, !

knutselwerk, t. w. een werk dal men verricht, ol

voorwerp dat men
bedtijden f span-

ning vordert, eu « lanezaam voortjklver-

drijf arbeidt. Het al knutselend afmat lanir

geduldig aan werken , tot het eindelijk af of g
ft ooit iemand het geduld kunnen hebben

om zóó iets af te knutselen? Een niet onaardig iu

, door een schaapherder iu

zijne winteravond IJ.

AFKOELEN, bedr. en om /« ww., met

hebben en sijn . koelde af, heeft en is afgekoeld l
I

Koelen, als bedr. en onz. w«., en Af in den zin

van vermindering van het tegengestelde (30, il. Hd.

alkühlrn.

I) Bedr. Hulpw. hebben. Koelen, als bcdr. ww.,

voor koel maken.

a ) Eigenlijk , in 't algemeen. Van voorwerpen en

stoffen, die heet zijn. Ze koeler maken door vermin-

dering der v. . doen bekoelen. |
Iets met

koud water afkoel I >i ijzer in dcu leschbak

afkoelen. Dat windje doet goed; het zal ons wat afkoe-

len. — De te harden spits of snede wordt helderrood-

glocijcnd gemaakt , een oogenblik in dit deeg gesto!:en

,

en onmiddellijk daarop in water afgekoeld, kvïper,
Technol. 1, 12. Gesmolten, in den smcltlcroes afge-

koeld, meer of min poreus zilver, 1, 63.

Of het vuur dea wijn* met wat r

koud en helder, wlerd doorspoeld,

In een zandvallei bezonkt-n
,

uit het Noorden afgekoeld.

bixd. 10, 139.

— Een vuurwapen afkoelen, de door liet

verhitte schacht verkoelen, door de ziel met water Ie

bevochtigen j of wel , ze laten bekoelen , door het » e-

pen eene poos lang te laten rusten.

— Ook als wederk. ww. gebezigd. Zich afkoelen,

zich doen bekoelen. || Ik zette mij onder een boom
neder, o:n mij wat af te koelen.

i) Bij uitbreiding, in 't bijzonder. Van den stoom,

den verhitten waterdamp. Dien door het wegnemen

der warmtestof ontbinden en tot den toestand van

water terugbrengen; t. w. door hem aan de werking

van koud water bloot te stellen. Eigenlijk dezelfde

beteekenis als de vorige (a), doch met inbegrip van

het gevolg der bekoeling, d. i. het terugkeeren tot

den toestand van water. Ook Verdichten of Conden-

seeren genoemd. || Het koelvat of de condentor is

een vat, waarin koud water gespoten wordt, om den

stoom, nadat bij uitgewerkt heeft, af te koelen.

c) Overdrachtelijk. Van de hitte zelve, of van oen

vuur, een gloed, eene vlam enz., die door verminde-

ring der warmtestof eigenlijk niet koel, maar toch

minder heet worden. Ze in warmtegraad verminderen,

in hevigheid doen afnemen. || De allesverschrociende

hitte der brandende zonne, ... door geene verfris-

schende winden en regens... afgekoeld, v. hexebt,
Lekt. C, 38. De bergwind zal onze verhitting al te

spoedig afkoelen, geel, Vrach. 6.

— Veelal in figuurlijke toepassing op aandoeningen

en hartstochten , die met een brandend vuur worden

vergeleken. |' Met zijne rede zijn ongeduld afkoelende,

O. 110.

Het waren hitte tranen,

Kn maehtloos, om de vlammen,
1 l fhloriv oog ontstoken.

Krachtdadig «f U •

BI LD. 8, 476.

Door geen stormwind af te koelen

Zal uw vlam mijn bloed doorwoelen. 10, 440.
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Wien zal mijn dorre ziel voortaan heur smarte klagen ?

Wie koelt dien vuurgloed af?

TEN KATB 8, 363.

II) Onz. Hulpw. zijn. Koelen, als onz. ww., voor

koel worden.

a) Eigenlijk, in 't algemeen. Van heete voorwer-

pen en stoffen. Koeler worden door verlies van warmte-

stof, bekoelen. || In die bakken laat men het bier

afkoelen. Voorwerpen, van gesmolten glas vervaardigd,

moet men langzaam laten afkoelen. Sedert het onwe-

der is de lucht merkelijk afgekoeld.

. . . gryzaarts,

Wier afgekoelde bloed van geen verhitting weet.

BILD. 14, 80

Elk luchtjen is bevracht met geuren,
Dat de afgekoelde slapen streelt.

TER HAAR, St. P. Bots , B.

De opperschors der aarde, week en teer,

Koelt af, maar ongelijk.

TEN KATB, Schepp. 56.

b) Bij uitbreiding, in 't bijzonder. Van den stoom.

Door verlies van warratestof ontbonden worden en

tot den toestand van water terugkeeren. Verg. bedr.

*). || Het water, dat zich in den cylinder, door het

afkoelen van den stoom , verzamelt. Als de stoom is

afgekoeld. — De stoom omhoog koelt af, ten kate,
Schepp. 30.

c) Overdrachtelijk. Van hitte, vunr enz. In warmte-
graad verminderen, in hevigheid afnemen. Meest in

figuurlijke toepassing. Verg. bedr. c).

Zielsontvlamming
, geestvervoering

,

Afgekoeld tot stil gepeis.

BEBTS, N. Ged. 5'Z.

Syn. Afkoelen, Bekoelen, Koelen, Opkoelen, Ver-

koelen. Zie Koelen.
Afl. Afkoeling.

AFKOELING, znw. vr., mv. -koelingen. Van
Afkoelen, als bedr. en onz. ww., met het achter?.

-ing. De daad of de werking van afkoelen in de ver-

schillende toepassingen des woords; het afkoelen, het

koeler maken of worden , hetzij in 't algemeen van
voorwerpen en stoffen , betzij in 't bijzonder van
stoom, hetzij overdrachtelijk van hitte, vuur enz., of

hetgeen daarmede wordt vergeleken. || De afkoeling

van gloeiend ijzer in koud water. Herhaalde afkpe-

lingen. Door afkoeling wordt de stoom weder tot

water. De bedaardheid van mijn vriend was eene heil-

zame afkoeling voor mijne gloeiende drift. — Rustige

afkoeling in den smeltkroes, kuyper, Tecnnol. 1,
63. Eene uiterst langzame afkoeling, 2, 71h Onder
de te snelle afkoeling in de opeu lucht, ald.

Samenst. Afkoelingswet.

AFKOELINGSWET, znw. vr., mv. -weiten.

Uit Afkoeling en Wet. Wet of wetenschappelijke for-

mule, aanwijzende de verhouding, die bij een af koelend

lichaam bestaat tusschen de vermindering van den

warmtegraad en den tijd der afkoeling,
j

Voor de

theorie der warmte heeft Newton bijzondere afkoe-

lingsw'etten vastgesteld.

AFKOKEN , bedr. en onz. zw. ww., met heb-

ben en zijn: kookte af, heeft en is afgekookt. Uit
Koken, als bedr. en onz. ww., en Af in verschil-

lende opvattingen. Hd. abkochen.

I) Bedr. Hulpw. hebben. Koken, als bedr. ww.,

eigenlijk , van drupvormige vloeistoffen , ze door hitte

in damp doen overgaan, en, bij uitbreiding, van
vaste lichamen , ze in eene kokende vloeistof doen

aftrekken. Hier alleen in de laatste opvatting.

1 ) Af in den zin van ontdoening (30, e
, ft). Iets

door koken ontdoen van de stoffen, die er aan of in

zitten.

a) Van beenderen. Ze door koken ontdoen van het

vleesch, het merg enz , dat er aan of in zit; door

koken maken dat het vleesch enz. loslaat. || Laat die

beentjes eens afkoken voor de soep. Een skelet afko-

ken ( in de ontleedkunde), het in kokend water leggen

,

om het vleesch , de spieren enz., van de beenderen

te doen loslaten, en deze daardoor gemakkelijk te

kunnen zuiveren.

b) Van zijde. De zijden draden, door koking in

eene oplossing van zeep , ontdoen van de aanklevende

lijmerige , eiwit- en harsachtige stoffen. Ook Ontschoten

of enkel Koken genoemd.
|
Door het afkoken verkrijgt

de zijde haren volkomen glans.

c) Van spelden. De afgesmede spelden, door koking
in eene oplossing van wijnsteen of van verdund zwa-
velzuur, ontdoen van het aangeslagen vuil. || Du
aangekopte spelden worden eerst afgekookt en dan
vertind.

d) Van groenten, die, ranw zijnde, scherp of sterk

smakende sappen bevatten. Ze door koken van die

sappen ontdoen ; die sappen door kokiDg er uittrek-

ken, en daarna, met het water waarin gekookt is,

door afgieten verwijderen. || Ingemaakte suijboonen

afkoken. Men kookt andijvie af, vóór men ze stooft.

e) Van vaste lichamen, die geneeskrachtige, voe-

dende, kleurende, klevende of andere stoffen bevatten,

inzonderheid kruiden, verf hout enz. Ze door koken
van die stoffen ontdoen ; door koking de kracht er

uittrekken en in de kokende vloeistof doen overgaan;

er een afkooksel van maken. |j Kruiden, sassefras,

Brasiliën- hout afkoken. Afgekookte kruiden, die door

afkoken hunne kracht verloren hebben. Smijt die afge-

kookte kruiden maar weg.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k).

a) Eigenlijk, in 't algemeen. Van alles wat door

koken toebereid moet worden. Het koken afdoen, ten

einde brengeu; alles koken wat er te koken is. || Zoodra

al de drankjes afgekookt zijn, moeten zij bezorgd

worden.
— Ook met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar onz. || Als zij afgekookt heeft, kan de

kookster naar huis gaan.

b) Bij uitbreiding. In het krijgswezen. Altijd met
verzwijging van het object, t. w. de spijs, en dus

schijnbaar onz. Afkoken , de noodige warme spijzen

gereedmaken en nuttigen ; alles afdoen wat tot het

koken der spijzen behoort, het opeten daaronder be-

grepen. Eigenlijk dezelfde beteekenis als de vorige

(a), doch met inbegrip van het gebruik, dat van het

gekookte gemaakt wordt.
|| De troepen zullen afko-

ken voordat zij op marsch gaan.

II) Onz. Hulpw. zijn. Koken, als onz. ww., eigen-

lijk, van drupvormige vloeistoffen, door hitte indamp
overgaan , en , bij uitbreiding , van vaste lichamen

,

in eene kokende vloeistof afgetrokken worden.

1 ) Af in den zin van verwijdering (30, d). Van
eene lichtere vloeistof, die boven op eene zwaardere

kokende vloeistof drijft. Door het koken verwijderd of

afgedreven worden en teloorgaan , hetzij dat zij ver-

vliegt, heizij dat zij overkookt en over den rand van

den pot of ketel wegloopt. || Neem gauw den ketel

van het vuur; al het vet kookt af.

2) Af in den zin van wegneming (30, e, a). Van

stoffen , die aan of iu een vast lichaam zitten , dat

zich in eene kokende vloeistof bevindt. Door het ko-

ken van dat lichaam gescheiden of weggenomen wor-

den, er van loslaten. Verg. bedr. 1). || Het vleesch is

reeds genoegzaam van de beenderen afgekookt.

Afl. Afkoking, afkooksel.

AFKOMELING, znw. gemeensl., doch ge-

woonlijk m. , in 't vr. ook -komelinge; mv. gemeensl.

komelingen. Van Afkomen in den zin van afstam-

men (I, B, 2, c, «), met het achterv. -l-ing. Hd.
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abkommling. Den persoou, gedacht iu de betrekking

tot hein (of haar), vau wien hij afkomt of afstamt;

afstammeling. || Men sal a n hem hang. u alle

lickhevt des huysea >ijues vaders, der uytspruyt

eude der afkoinclingcn, Jes. 22, miug
des Prinsen van Oranje eu zijner afkomelingeu van 't

Stadhouderschap, v. lj.nnep, Gtsch. 7,

Zua naam, iiju deugd, iiju roem, zal immers nooit verbaan.
De laatste afkomeling T^rcerl hem met een traan.

D» [liror, Dicktlt. II' 152.

— In scherts ook wel vau zaken gezegd, in be-

trekking tot marait zij voortgesproten, of

waarvan zij afgeleid zijn. || De hoepelrokken hebben

plaats moeten maaken voor de panters, die... afko-

melingeu scheuten van de vertugadtns , v. effen,
Speet. 7, 51.'

S>n. Zie AFSTAMMELING.
"AFKOMEN, ouz. onreg. st. ww. der 2-1 » kl.,

met Zijn: kwam af, kwamen af, is afgekomen. Uit

Komen en Af, beide in verschillende opvattingen. HM.
abkommen.

I ) Komen iu den eigenlijken zin van eene pluals

bereiken of er toe naderen.

A) Af in deu zin vau verwijdering (30, a). In

't algemeen. Zich verwijJereu vau de plaats, waar men
zich bevindt, en op eene uuJere komen. In tweeledige

opvatting , naar gelang üf het punt dat OU n .

óf bet punt waarheen men zich begeeft, op deu voor-

grond gesteld wordt. Verg. bij Afgaan, onz. A, Ij.

1) Af ter aanduiding, dat meu eene plaats verlaat.

a) Eigenlijk. Van menscheu en dieren, of vau

voorwerpen, door menscheu bestuurd, als vaar- eu

voertuigen enz. Met vermelding van de plaat;, waar

men zich bevindt, die door bet voorz. van :

een bijw. van plaats (er, hier, daar enz.) wordt aange-

wezen. JJie plaats verlaten, zich er van tel

op eene andere komen ; doch met het bijdenkbeeld

,

dat het verlaten der genoemde plaats het eenige ddcl

is , dat meu zoekt te bereiken , zoodat de plaats , waar
men komt, eigenlijk als onverschillig beschouwd wordt.

|| De schuit was Weggedreven, zuodat hij niet van

het eilandje kon afkomen. De weide wis met slooten

omgeven, zoodat de koeien er niet konden afkomen.
Kom gauw van het ijs af; het is niet te vertrouwen.

Ja, hoe kom ik er af?— Als schcepsterm. Van een schip, dat op eene

ondiepte vastgeraakt is (of de opvarende per-

Weder vlot wonlenende ondiepte verlaten. || Zij

aan den grond; zie eens, hoe ze arbeiden om van de

plaat af te komeu.
— Voorheen ook afkomen, absoluut gesteld, t. w.

zonder vermelding van de plaats, waarvan men af-
komt. || Z,.odat vau 'Jl mannen, die 't (het gezonken
schip) voerde, alleen 40 afciuaainen (er van afkwa-
men, gered werden), ERANDr, De Ruiter, 13.

— Aanin. Ten onrechte worden sommige uitdruk-

kingen, waarin af slechts schijnbaar bij komen be-

hoort, als samenstellingen aangemerkt. Zegt men b. v.

Hij kwam van de markt af, van zijn huis af enz.

,

of toen wij naar de tentoonstelling gingen , kwamen
zij er van af, dan bchouit af bij van of er van, en

dient slechts ter versterking vau het begrip van ver-

wijdering, dat reeds door van is lütgedrukt (verg.

Af, § 15;. Daarom schrijve men iu niet samcngestcl-

den vorm : toen hij van de markt af kwam enz. Het

hoofddenkbceld is hier het ongewijzigde komen, t. w.

van de markt af; niet afkarnen, welk laatste altijd

eene wijziging van het begrip onderstelt, als b. v. hij

kon van het eiland niet afkomen, d. i. hij verlangde

het te verlaten , zich te verwijderen, maar het ge-

lukte hem niet.

4) Overdrachtelijk. — <e) Van personen. Van iets

afkomen, t. w. van een denkbeeld, een gevoelen, een

plan, een voornemen, eeue gewoonte enz. Ze verla-

ten , laten varen , er vau afgaan , terugkomen ; met
bet bijdeukbeeld , dat meu tot iets anders komt, d. i.

Voortaan anders denkt of handelt. Velg. Afgaan, onz.

A, I, 1 , b , y, 2"
i en Afbrengen, i , 2 , ,i

, ,j e» y ).

|| Hij lueft een dwaas denkbeeld opgevat; maar hij

zal er wel van afkomen. Hij is allengs vau dat ge-

voelen afgekomen. Zn waren vau hun plan afgekomen.

/? | Van gezegden, of deu toon waarop zij worden
uitgesproken. Met een persoon iu den 3deo nv., en

11 vau een bijw. van wijze. Iemand zus of zou

afkomen, op zekere wijze door hem gezegd of ge-

i worden; als 't ware van hem uitgaan. Verg.

Afgaan t,onz. A, II, 4), dat evenzoo van handelin-

bezigd wordt, als afkomen van gezegden: het

laatste echter altijd opgevat vau het standpunt van

deu aanhoorder, wien het gezegde, van den per-

soon uitgaande, als 't ware te gemoet komt. || Al-

les wat hij zegt, komt hein zoo naïef af. Dat was

een aardige zet; en het kwam hem zoo droogjes af

(hij zeide het op zoon drogen toon). — K. sprak

tegen u met eeue baldadige vrijmoedigheid, die hem
toch zoo aardig afkwam, alsof het enz. , loosjls,

Bronkh. 2, 21-i.

2 i Af ter aanduiding, dat meu elders komt. Altijd

vergezeld van het voorz. op, het doel aanwijzende,

waarnaar men zich begeeft of richt. Eigenlijk hetzelfde

als Afgaan (op iemand of iets: zie Afgaan, onz.

A, I, 2, b, a, 2°—1"); alleen met dit verschil, dat

afgaan gezegd wordt, wanneer men zich in de ge-

dachte op het standpunt plaatst , van waar de bewe-

gende persoon uitgaat en zich verwijdert, afkomen,
wanneer men zich stelt op bet punt, waarheen hij zich

richt, waartoe hij nadert. „Vavid ging op Goliath

af," zegt de verhaler, die zich aan Davids zijde stelt;

maar wie zich in de gedachte aan den kant van Goliath

plaatst, zal zeggen: „Dacid kwam op hem af."

a) Van menschen en' dieren , vaar- eu voertuigen

enz.

a) Op iemand afkomen ( iu 't algemeen ) , recht op

hem aangaan (aantreden, aanzeilen of aanrijden), hem
naderen en zich tot hem richten. || De stompen eu

duwen, die ik gekregen heb vau al de lieden, die uit

loutere deelneming op mij afkwamen, v. LENNEP,
Som. 3, 218. Gourville, zich afscheideude van eenige

heeren, met wie hij wandelde, kwam op hem af (om

hem te spreken), 7, 210. Ik geloof waarlijk, dat hij

daar een kloek besluit ueemt, en op ons afkomt (ons

komt aanspreken), K. Zev. 4, 120. Daar kwamen ze

juichende... het steegje uit en op vader af, KMEP-

pïlh. 5, 85.

P) Op iemand afkomen (in 't bijzonder), recht op

hem aaugaan (aantreden, aanzeilen of aanrijden), t.w.

met vijandige bedoeling. Ook op een land , op eene stad

enz., als personen beschouwd. || Dat deze (de Keizer). . .

een magtig leger herwaerts leidde en... op Vlaende-

ren afkwam, david, Bist. 4, 84. In 864 kwamen
de Noordmannen met eeue talryke vloot op Vlaende-

ren af, 4, 15. Toen wij... twee Turksche schepen

met volle zeilen op ons zagen afkomen, consciknce

1, 265 b. Dat... wij een groot vaartuig boven den

wind in 't vizier kregen, dat met alle zeilen bijgezet

op ons afkwam, v. LENNEP, Rom. 'i , 298. Hij...

trok ziju rok uit, en kwam met het ontbloote staal

op mij af, 3, 94. Kijk maar een dier, dat op je af-

komt, liks in de oogen, en het zal je niet durveu

aanvallen, K. Zev. 4, 105.

Geen etmaal waren wy op
Of Vyk. een brigantrn

Kwam heel parmantig op ons af.

Ëcm. L. 3, 117.
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— Bij uitbreiding ook van zaken gezegd, die niet

door menscheu bestuurd, maar door natuurkrachten

voortbewogen worden. || Een dikke stofwolk kwam
op mij af. Een groote ijsschots kwam op ons af.

b) Uitsluitend van menschen en diereu.

a) Op iets afkomen, t. w. op een doel dat men
wenscht te bereiken, of op iets dat men verkrijgen

wil. Zich er heen begeven, om het te bereiken of te

verkrijgen. || Op de Palmmarkt waren er nog meer

(paarden) te krijgen geweest; maar juist toen ik er

op afkwam, waren zij verkocht, v. lennep, Bom.

3, 317. Eene groote wesp, die op den zoeten honig

afkwam, kneppelii. 7, 44.

— Bij uitbreiding ook, zonder dat aau eigenlijk

komen gedacht wordt , alleen voor : Naar iets streven

,

pogiugen aanwenden om het te hereiken of te verkrij-

gen. || Daar kwamen... 's K.omngs broeders... alle

drie te gelijk op af (op de voogdijschap van den min-

derjarigen vorst), fokke, B. B. 3, 216. Toch be-

grijp ik zeer goed, dat de massa (vrijers) op mijn

fortuin afkomt, A. Zev. 2, 125.

fj ) Op iets afkomen , t. w. op iets dat men op

zekeren afstand gewaar wordt. Zich naar het punt be-

geven , dat duor het waargenumeue wordt aangewezen

,

zich in die richting voortbewegen; t. w. uit begeerte

of nieuwsgierigheid. Verg. Af, § 21. || De muggen
komen 's avonds op het licht af. De houd kwam op

de lucht van het vleesch af. — Een ander bezoeker

van 't huis, die op haar geschreeuw afkwam, K. Zev.

5, 174. Terwijl zij (de kaailoopers aan den Rijn) op

stooinbouten loeren en op vreemde talen afkomen,

zich daarheen begeven waar zij vreemde talen hooren

spreken, KNEPPELH. 5, 32.

— \aiini. Zonder eene bepaling met op wordt af-

komen in den zin van zich ergens heen richten in

de Vlaamsclic volkstaal gebezigd, t. w. in de figuur-

lijke uitdrukking: Ik hoor u afkomen, ik bemerk

waar gij mede aankomt, wat gij voorhebt; m. a. w.

ik begrijp u, ik raad uwe bedoeling (ueremans 37 a,

ri. Idiot. 10).

B) Af in den zin van naar beneden, met of zon-

der het bijdenkbceld van scheiding (31, a).

1) Eigenlijk. Van menschen en dieren, vaar- en

voertuigen euz. Naar beueden komen; t. w. van eene

hoogte of langs eene helling, die — zoo zij er bij

genoemd wordt — door het voorz. van of door eene

bepaling in den 4den uv. wordt aangewezen, waarbij

echter het ww. onzijdig blijft: verg. de Aanm. bij

Afdalen, 1 , a).

a) In 't algemeen. || Van een berg, van ecu heu-

vel, van een dak afkomen. Den berg, den heuvel,

de trap, de ladder, de helling afkomen. — Als sy

van den bergh afquamen, Matlh. 17, 9. Komt af van

het kruys! 27, 40. Daarom wilde... Jezus niet af-

komen van zijn kruis, v. d. palm, Leerr. 5, 201.

Zoodra als ik gevallen was, op twee derden der hoogte

vau de bres, ben ik geholpen om van de bres af te

komen door den Prins van Oranje, bosscha, Lev.

v. W. II, 71. Zoodra hij iemand van de trap had

hooren afkomen, v. lennep, Bom. 8, 163. Met
langzame schreden kwam zij de stoep af, 3, 270.

Toen hij... het vertrek verliet, kwam Karoline juist

de trap af, A". Zev. 3, 123.

Wie komt daar ginds de bergen af?

TH. V. BIJSWIJCK 164 b.

— Ook zonder vermelding van de hoogte, van

welke men afdaalt, en dus Afkomen alleen, t. w.

van eeue bovenverdieping of van de hoogte waarop
men zich bevindt, en die dan door het verband wordt

aangewezen.
||
(Hy) bragt haar op zyne kamer, en

gaf haar een prentenboek, daar zy zingende. . . mede

afkwam, Leev. 1, 77- Je moet eens afkomen, om
my te helpen , 3 , 2S6. Totdat de vyftieu kohorteu

des vyands in de vallei zouden afgekomen zyu , da-
vid, Hts/. 1, 176. Hen liet meu ecu voor een af-

komen door een smalle trapvenster, 4, 211. Waarom
heeft UEd. de meid niet boven gestuurd? ik ware

wel afgekomen, v. lennep, Bom. 3, 239. Kurlien'

kom 's af! K. Zev. 3, 6.

„ Kora af, gy schoone vrouw, kom if'

Kom af, ter goeder trouw!"

„Ik koom niet af, gy booswicht, neen!
Ik koom , ik koom niet af."

BILD. 1, 127 (ïrtfl lift »&>().

Kom af dan, kom! en ga met mij ter zijde.

ten kate 4 , 430 {tan den muur''.

Als ge op de wolken af zult komen

,

O Heer en Richter van 't heelal'

DA COSTA 2, 363.

— Schecpst. Afkomen, t. w. uit het tuig of van

het dek. Naar beueden komen, langs touwladder of

trap afdalen. Verg. Af, § 24.

— In het krijgswezen. Afkomende wacht, de af-

geloste wacht, die van de posten terugkomt ; in tegen-

stelling van Opkomende — of Optrekkende tcaclit

,

d. i. die de posten gaat betrekken. Oorspronkelijk ge-

zegd in tocpassiug op de hooger gelegen wachtposten

eencr vesting, doch bij uitbreiding ook waar het de

posten op den vlakken grond betreft. Verg. fr. garde

descendante en — montante.
— Bij uitbreiding wordt afkomen ook gezegd vau

stoffelijke voorwerpen, die van eene hoogte naar be-

neden komen, gelijk men zegt, d. i. door natuur-

krachten nederwaarts gevoerd worden; of van onstof-

felijke dingen, die voorgesteld worden als van den

hemel op de aarde komcude. || Eene sneeuwlawine,

die donderend van den berg afkwam. Bas op , daar

komt een steen vau den muur af.

Bij 't zacmt geruisen der heldre stroomen

,

Die , van de hcuvlen afgekomen
,

Al dartiend slingren aan mijn' voet.

HELHER3, Gtltl. 2, 203.

Een donder, plotsling afgekomen.
DA COSTA 3, 169.

Met de knie voor Hem gebogen, van Wieu Rlle gave daalt.

Alle kracht en wijsheid afkomt, alle macht en luister straalt.

3, 174.

De kracht des Eeuwigen kwam afl 3, 182.

b) In 't bijzonder. — <;) In toepassing op eene

rivier, als in eene hellende bedding nederwaarts stroo-

mende. Van vaartuigen of de opvarende personen, of

wel, bij uitbreiding, van de goederen, die met het

vaartuig vervoerd worden. Eene rivier, eenen stroom

afkomen, varen in de richting van den oorsprong

uaar den mond, van een hooger gelegen punt naar

een lager. || Een schip, dat den Donau afkwam. Wij

kwamen met volle zeilen de Maas af. Al die waren

moeten den Rijn afkomen, over den Rijn uit Duitsch-

land herwaarts vervoerd worden.
— Ook Afkomen alleen, zonder vermelding dei-

rivier, wanneer die door 't verband genoegzaam wordt

aangewezen. || Eene afkomende (stroomafwaarts va-

rende) stoomboot.
— Bij uitbreiding, in de zeevaart. De richting van

wind of stroom volgen , vóór den wind of stroom er-

gens henen varen. || Eer zyu landtsgenootcn tot zyn

ontzet konden afkoomen, brandt, De Buiter, 47.

Hy deed sein , opdat de Kapitein Verborg , die met

zes scheepen een groot stuk in den windt van hem

was, zou afkoomen, 150. Zo een Opperbevelhebber

naar een ander schip schiet, om hetzelve te doen op-

of afkomen (te doen komen, hetzij tegen, hetzij



1085 AFKO. A.FKO. 1086

'en wind of stroom ) , Teg. slaat d. Ver.

1, 371.

ft) In toepassing op een weg enz., onverschillig

of die al Jan niet in een hellend vlak afloo]

menscheu , dieren uf voertuigen. Een teeg afkomen
,

laiur s dien weg aankomen, \ I punt

naderen in de richting van het punt, waarheel

de spreker in de gedachte verplaatst. I- ar -prak.'

n vlakken, niet hellenden weg, dan in

hegrip van naar oeneden, dour af uitgedrukt

niet in den eigenlijken zin van toepassing zijn, on-

toch ook in dat geval evenzi

den i; verwijderd punt vertoont zich voor

het oog hoogcr dan het punt, waar men zich bevindt

j

lm uit de \ gaat schijuhaar naar

u. || By gevalle quam een Beker priest

wegh af, Luc. 10, 31. De herberg..., die

uau het uiteinde der groote dorpsstraat, alzoo, voor

wie den landweg afkwam, aau den ingang van het

dorp gelegen was, A'. Zev. 1, 2nl. Ziende, dat...

Maörita niet den neg insloeg, dien /.ij afkwamen,
1, 317. Werkelijk... zag zij een jung meisje de

gang afkomen, 3, 277.

y) In toepassing op eene landstreek, van waar men
komt, die hoogcr gelegen is dan de plaat-, w

men zich h nen s vergezeld van eene bepa-

ling met naar, tot enz., staat dan bijna met het enkele

komen gelijk, doch altijd met het bijdeukbeeld van
laats , waar men komt. I

gewoon is afkomen in deze toepassing in den Statenbij-

bel, ter vertaling van hebr. jarad of van gr. z":i

en y.nitQzouai.. Verg (AAN, uw/.. A, I, 2, a en

Aaum.). || Sy quam af tut de fonteyne, ende pul

Gen. 24, -Ï5. Nu sullen de Phiüstijnen tot my af-

komen te Gilgal, 1 Sam. 13, 12. lly quam af tot

Capernaum, Luc l, 81. Een seker mensebe quam
af van Jeru9alem na Jericho, Luc. 10, 30. Ja'ob

quam af in Kgypteu , Hand. 7, 15. — Zie verder de

talrijke voorbeelden bij TROMMIUS.
— Ook hij latere schrijvers vindt men afkomen

aldus gebezigd, bepaaldelijk in toepassing op het reizen

uit Duibcl land naar .Waarland. || Keizer Fredrik de I
,

in penoon afgekomen zymie, Teg. staal

3, 82.

hy voord' noch daer l>> -ijn vi.r gebroeders aen...

neo in» i li- ui af, om ii,i>-r by In-m te wagen.
sTARTiu 865 '' Print m 'franje

in 1

— Thans is dit gebruik van afkomen 'm Noord-Ne-
derland verouderd, behalve alleen hier en daar in ge-

ke spraak. In Vlaam- bier is de

uUdmkking nog heien in ,

'

uit Opper-
Duitschland naar de V
rijk naar Vlaanderen, of in '( algetni n va

hoogere streek naar eene lagere komt, wordt daal

gezegd of te komen. || Dat de Saksers. . . met volle

magt afkwamen naer den Rhyn, DAVID, // i S, I 17.

Dat de Duitschcr met groote dagreizen en met

volk afkwam, 3, 40'.). [ntnaschen kwam (e-ar af met
geheel zyn leger, 1, 22S. De nieuwe konii

Frankrijk) kwam zoo haestig af, Ben 't hoofd van

een ontzaggelyk leger, dat Robrecht hel b li

Rijsel) liet steken, 4, 530. Den volgenden dag kwa-
men de Gentenaers af {naar Brugge), 4, 2n_'.

Hij kwam, in losgevlerdeo draf,

Te vraag naar Vlaandreas bodem af.

TH. v. RIJ9W1JCK l

..liil.i, tttrtnn," In} Kortrijk).

2) Figuurlijk. Van personen (bij uitbreiding ook
van zaken: zie c, ,1 . n y) Vau het hoogere, of

hetgeen figuurlijk hoogcr gerekend wordt , tot het la-

gere komen. In verschillende toepassingen, t. w.

:

a) In betrekking tot verschillende begrippen, aan
welke in verhouding tot elkander een hoogere of lagere

ld, als b. v. let algemeene I

re, het goede of belangrijke tegen-

op ir hi

|| Zo ik tot mui afkomen (in mijn

schrijven lol tmlke onderwerpen wilde afdalen), kan

ik van het kraauwelen en opi

'.
.'S , 143.

// ) I . en . i -.-Ii , dl' u '

heeft, I een gevrai Van
dien i isch afzien en ' il i i vbu
zijnen ' i ii. In de

I laai. || 1 1 ij heeft er i

voor gevraagd; ma ir by zal wel wat af konen Dii

prijzen zijn veel ' boog; als ge niet nat afkomt,
zult ge

e) In betrekkin orsprong van per

(bij uitbreiding ook van zaken), waarbij het oudere

en oorspronkelijke als hoogcr, Int jongere en afge-

stamde als lager gedacht wordt. Verg. Afdalen, 2, b)

ui lat. descendere, Ir. descendre.

«) Van personen. Van iemand afkomen, vau hem
ijnen oorsprong aan hem ootleeuen. Deze

opvatting, thans nog in de spreektaal bekend, maar

voorheen meer algemeen gebruikelijk. wone
ui afkomeling en afkomst opgeleverd,

alsmede de gemeenzame uitdrukking komaf (
komiif),

als znw. gebezigd, voor afkomst, als b. v. „hij is

van geen hooge komof."
/.H. / uii in. ii |onge sjli urn

I

ii> van Tro]

Zijn beurt, hem toi tigh uit ion itaen

vomiki. ", 787.

/.) moet mot hoer verderf doen dat een yeder ken,

Dat iet. mui Spaenschen itam recht Bfgekomeii
z.evki iiti: 'J<n.

in. 1 w kwam, ion Int schjnt, van keizer Nero uf.

cojmtcKx .
/'"''. 217,

ft) Van woorden. Van een woord afkomen, ei

van afstammen, er zijnen oorsprong aau ontleeueu,

er van afgeleid zijn. || Beet komt af van A

gerucht van roepen, ellendig van cl en land, enz.

Wiet ge ook, waar aterling van afkomt?

y) Van gebruiken. Van iels afkomen, er zijnen

ng aan ontleenen, er uit voortgevloeid zijn.

|| Vele gebruiken in let boerenbedrijf komen van lul

eidendom af. Waar mag dat gebruik toch van

afkomen?— xviiiiir E, Men vindt afkomen ook nog in eene

andere, thans veronderde .
waarbij Af werd

' in ili ii zin van scheiding (30, c). Hel werd
i

enz., meest in ongunstige» zin, met een persoon in

den 3**n nv., voor: Iemand verlat i wij-

ken , weggaan. Bepaaldelijk in tegenstelling mui Aan-

komen ' <', 2, e). Verg. Mnl. IVdb. op

I 1, en hd. die sache kommt mir ab , ist mir

abgekommen, ik rank ze kwijt, ben ze kwijtgeraakt.

|| Hij i r zó , dal dl eene kleur mij af, en

de andere kleur mij aankwam, It'ildsch. 3, 29.

II
| Komen in den overdrachtclijken zin van gera-

ken (in zekeren toestand), als 't ware dien toestand

bereiken.

A) Af in den zin van verwijdering (30, a).

1 ) In 't algemeen. Van iels afkomen (op de:e of

gene wijze), t. w. van een gevaar of eene hachelijke

omstandigheid waarin men verkeert, of van eene

handeling die men verricht. Met deze of gene uit-

komst uit die omstandigheid geraken, ten gevolge

daarvau in zekeren toestand komen , of vau de han-
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deling deze of gene gevolgen ondervinden. Verg. Af,
§ 25, B, a, y). |

Nu hij zoo gelukkig van den
moordaanslag was afgekomen, V. LENNEP, Gesch.

8, 31. Omdat zij zich niet dorst wagen aan zijspron-

gen, waar zij misschien niet met glans zou zijn afge-

komen, K. Zev. 2, 114.

— Veelal wordt de omstandigheid of de handeling

niet uitdrukkelijk genoemd, als genoegzaam uit het

verband blijkeude, maar sleehts door het onbep. bijw.

van plaats er aangeduid. Er zus of zoo afkomen, er

door ia dien toestand komen, die door de bijstaande

bepaling wordt aangewezen; met het bijlenkbeeld, dat

die uitkomst niet van den persoon zelven afhangt, en

dus verschillend van het er (zus of zoo) afbrengen,
waarbij de uitkomst aan eigen toedoen wordt toege-

schreven: verg. Afdrengen, I, 2, b, p'). || Er wel
(goed) afkomen, zonder schade of last. Er slecht

alkomen, met schade of last. Er met eer, met
roem, met glans enz. afkomen, op eervolle, roem-

of glansrijke wijze. — Hiermede vertrokken ze, zom-
migen niet weinig verblyd schyuende , dat ze 'er zo

wel afkwamen, v. efïen, Speet. 6, 183. Je mag
nog van geluk spreken, dat je er zoo wel afgekomen
bent, FOKKE, B. R. 2, 237. De Kepubliek Genua. . .

kwam er ïu lauge zoo goed niet af, 4, 140. Ik zal. . .

beproeven, of ik 'er beter afkom dan Pyginalion,

LOOSJES, Lijnsl. 2, 327. Gij zijt 'er dan droevig

afgekomen met uwen heerlijken voorslag, Sronkh.
3, 167. De schikkingen (werden) zoodanig gemaakt,
dat de Hertog van Gelre er niet behoud van eer af-

kwam, v. lennep, Gesch. 2, 92. Ik heb somwijlen
gedacht, dat ik er niet levend af zoude komen,
V. LENNEP, Rom. 3, 291. Dat je er iuderdaad slecht

zoudt kunnen afkomen, indien je het kind in huis hield

zonder het aan te geven, A". Zev. 1, 124. Ik ben maar
blij, dat ik er met eer beu afgekomen, 2, 129.
— Zegsw. Er bekaaid, beroerd, gek

,
gemakkelijk

,

goedkoop, heelshuids , zonder kleerscheuren, of met
een langen neus afkomen. Zie Bekaaid, Berulkd,
Gek, Gemakkelijk, Goedkoop, Heelshuids,
KLLERSCHtUKLN eU NEUS.
— Gaat de uitdrukking er afkomen vergezeld van

eene bepaling met het voorz. met, niet dienende tot

omschrijving van ecu bijwoord (als b. v. in met eer,

d. i. op eervolle wijze), maar aanwijzende datgene wat
iemanu lijdt of ondervindt ten gevolge der omstandig-

heid of der handeling, waarvan sprake is, dan brengt

zij het bijdenkbeeld mede , dat men reden heeft om over

dien uitslag tevreden te zijn, daar het erger had
kunnen wezen. || Hij is er met eene geldboete afge-

komen. Ik ben er gelukkig met den schrik afgeko-

men. Hij kwam er met eene duchtige schrobbeeriug

af. — Ten ergsten koomen ze 'er af met een huit

vol slagen, V. effen, Speet. 8, ISO. Lle meesten (zijn)

tot zaehlheid geneigd, en uw man (zal) er waarschijnlijk

met verbanning afkomen, v. lennep, Rom. 8,253.— Er zóó afkomen, t. w. als uit den samenhaug
blijkt. Zoo goed, zoo gemakkelijk, met zoo weinig

schade, ongemak of last. || Nog was hij blijde, dat hij er

zóó afkwam, v. lennep, Rom. 8, 62. Lodewijk. . .was
blijde er zóó af te komen, Gesch. 2, 15ü. Zich reeds

verheugende, er zóó af te komen, K. Zev. 5, 276.— In bijzondere opvatting geldt de uitdrukking

er afkomen, vergezeld van eene bepaling van wijze,

wanneer de bedoelde omstandigheid, in wrelke men
verkeert, daarin bestaat, dat men door anderen be-

sproken, in woord of schrift beoordeeld wordt. Er
goed afkomen is dan zooveel als: gunstig, of al-

thans betrekkelijk niet ongunstig beoordeeld worden;
er steekt afkomen, een afkeurend oordeel beloopen,

enz.; om 't even of men bij de uiting van het oor-

deel al dan niet tegenwoordig is, of er al dan niet

kennis van draagt. || Wij hebben gisteren veel over

u gepraat; nu, gij zijt er nog al goed afgekomen.
„Ik. heb eene recensie van uw boek gelezen." „ En hoe
kom ik er af?" (hoe word ik beoordeeld?). — AI9

zy (de kinderen) leugentael spraken ... of ander we-
zentlyk kwaed deden, kwamen zy 'er gemaklyk af

(kregen zij weinig knorren), met enkele woorden,
ook wel zonder, v. effen, Speet. 8, 175. Gewichtige
mededeelmgen . . . omtrent de verschillende karakters

van haar heer, haar mevrouw, enz...., bij welke

gelegenheden de heer er altijd beter afkomt dan de

mevrouw, beets, f'. O. 191.

Ik kom er eervol af; ik word er zeer gespaard.

ten kate 5, 317 (in die hekeldichten).

— Aaiim. In de gemeenzame volkstaal wordt af 'va

deze uitdrukking ook wel versterkt door van. Men
zegt dan: er van afkomen, doch zouder verschil van

beteekenis. [| Ik was blij, dat ik er met fatsoen van

afkwam, v. lennep, Rom. 3, 297 (in 't verhaal

van een zeeman).

In den beschaafden stijl is deze versterking door

van niet gepast en, in ISoord-iNederlaud althans, niet

gewoon, als eene noodelooze en slepende verlenging.

Bij Ylaamsche schrijvers echter wordt zij ook in den

hoogeren stijl aangetroffen. || Hadden de Belgen zoo

begonnen , zy zouden er inogelyk beter van afgekomen

zyn, david, Hist. 1, 81. De Romeinsche ruitery,

welke er niet zonder groot verlies van afkwam, 2, 73.

Die van lieuegau kwamen er even slecht van af, 4,

141. Vlaenderen... kwam er hoogst voordeelig van

af, 4, 610. De eenigste. . . die er levend van af-

kwam, 4, 214. Er met eere van af te komen, 3,

211; 4, 21, 604. Wie hem tot tegenstrever had,

kwam er nooit ongedeerd van af, conscience 1 ,

127 b. — Verg. 1, 2l9 b, enz.

2) In bijzondeie tuepassing, doch veelal met weg-

lating vau het bijw. er, en dus zonder uitgedrukte

verwijzing naar de handeling, die hier uit den aard der

zaak zelve blijkt. Alleen in bepaalde gevallen, t. w.:

«) In 't biljart-putspel. Goed — of slecht afkomen
(van een stoot), ten gevolge van een stoot in een

goeden of slechten toestand geraken ; t. w.

:

— Goed afkomen, met zijn bal zóó komen te lig-

gen, dat men moeilijk door den volgeuden speler ge-

maakt kan worden ; m den toestand komen , die door

goed af wordt uitgedrukt (zie Af, § 25 , B, a, y).
Slecht afkomen , met zijn bal zóó komen te liggen

,

dat men gemakkelijk te maken is.
||

„Je kunt hem
best sauveeren," zei de pikeur, „en goed afkomen
ook," beets, C. O. 47. Pieter, die... voor geen

geld der wereld hem maken wilde, zelfs al moest hij

er slecht op afkomen, ald.

b ) In het krijgswezen. Van een schutter. Goed
afkomen (van een schot), goede kans hebben om het

doel te treffen, t. w. duor gued aan te leggen en in

de juiste richting te vuren. Slecht afkomen, het te-

gendeel. || Een schutter komt goed af, wanneer hij,

in het ougeublik vau het afvuren, de rigtlijn over

het vizier en den korrel op het doel goed behouden

heeft, landolt 1 , 13.

B) Af in den zin van vrijmaking (30, d.) Van per-

sonen. Vergezeld van het voorz. van of van een bijw.

van plaats : er, hier, daar, ergens enz. Van iemand

of iets afkomen, er van afkomen of alleen er afko-

men, t. w. van een persoon of eene zaak, waarmede
men iets te doen heeft, of waarvan men last onder-

vindt of vreest. Verg. Af, j 25, B, a, «j en Af-

helpen, 3).

1 ) Van iemand afkomen.
a) In betrekking tot personen, met wie men zaken

heeft. Van hen als 't ware ontslagen raken, zoodat
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men van elkander schi >u elkander

t. w. door Je aa) 'i. || Ik hail

geen klein geld bij mij , eti kou niet van Jen koop-

man afkom . mdaag nog uwe rekenii

Jan kunnen wij van elkander afk.

4) In bet personen, vau wie men last

ouJervin.lt Wn hen bevrijd of onl

raken. || Hoe kom ik van dien lastigen leen

af? — Ik moet een pvp rooken , ik moet iel

ken, en ik kan rao n ««' bvna niet ai

Blank. 3, 14ü. Kr was geen nu o af te

komen, zouder in Je beurs te laaien, v. LBNMKP,
Hom. 3, 19. In Je plaats vau zich iu haar lot met

gelaten heiJ. . . te Knik zij van beo
komen, en een anderen man te krijgen, Gesch. 2,

122. „ Veldzicht V

Jen heer Bi komen,...: .neen, Mijnheer,

Jat is mij onbekend," blus, C. O. I

ca telt afkomen.

ai Iu betrekkin.- tot lastige zaken. Er van bevrijJ

of ontalageu raken. || Hoe kom ik van dien lastpost

nog af? (hetzij men dien reedt waarneemt , of alteen

vreest er mede belast te zullen worden). Zijne bezoe-

ken beginnen mij mooi te vervelen ; maar ik weet

geen miJJel om er al' te kom- u. - J- koml

niet af, Mijuher' ie komt er met zoo gemakkelijk

vrij van (t. w. van een redetwist), A'. Zev. 2, 1'iJ.

b) In betrekking lot koopwaren, die men in vour-

raad heeft. Er van bevrijd rakeu , door er een kooper

voor te viuden. || Hij heeft van Jat boik een groot

aantal eiemplaren gedrukt, maar hij zal er wel af-

komen , hij zal ze wel slijten. Hoe kom ik nog van

al die afbraak af -

C) In belrekkiug tol zaken, die men behandelt,

bespreekt , aanhoort , bekijkt enz. Er mede aau een

einde komen , klaarkomen , zoodat men er af is.

Vooral in ontkennende /innen, met het bijdenkbceld

,

dat het aantal bijzonderhedeu te groot is om aan «;n

einde te komen , of dat de zaak te aangenaam is om
er mede nit te scheiden. ||

Nu, om eiuJelijk eens vau

de beesten af te komen — immers als wij er niet

een weinig de hand meê ligten , komen wij er nooit

af — enz., roKKE , l'erz II'. 2, 23. Koning Midas

. die kan er maar niet van afkomen als ik voor

hem speel, pokke, B. II. 2, 132.

— Zegsw. Kr is geen afkomen aan, er is geen

einde aan te vinden, t. w. aan ieta dat men behan-

delt. || Kaar is geen afkomen aan, al- men daaraan

begint, fokke, B. R. 4, 185. Men moet er zoo wel

eens met de grove bijl inhakken; anders zon er geen

afkomen aan dat oneindig geteem zijn, 1, 153.

(J) Af in den zin van ten einde toe (30, k). Van

handelingen eu Toorvallen. Ten einde komen , afloopen ;

t w. op deze of gene wijze. Thans niet meer in ge-

bruik. || Met Grootje ll.wi,' zal ik wel eens een aar-

tigheidje hebben; maar alles zal goed afkomen, Leer.

2, 145.

D) Afin den zin van voltooiing (30, /). Vaneen

werk dat verricht, of een voorwerp dat vervaardigd

wordt. Afgedaan of voltooid worden, in gereedheid

komen, klaarkomen. || Morgen komt het werk af.

Komt die spoorweg dan nooit af?

Afl. Afkomeling, afkomst.

AFKOMST, voorheen afkoomste, ai-kuoiist

(Hoon, .V. // 180, Tac. 3G, 287, Oed. 1, 112.

en apkomste (kil), zow. vr. , bet meerv. thai

in gebruik (vooi I
/.ie straks bij xvnd « E.).

Verg. hd. abkunft. Vau Afkomen met het vr. achter».

-tte, -st, en dos noodwendig vr. Het bij vroegere

dichters voorkomeode gebruik van een bun

vóór afkomst (als b. T. „ra» een' eeiflen afkomst,"

lanoini.uk 2, 210) diende alleen om de samenstoo-

1.

ting der twee klinker* Ie v '1 geen

recht om het woord als m. op te vatten, gelijk b. v.

\ r [i lii. deed, die huns afkomsls 581).

Afkomst is eigenlijk Je da wiking van

afkomen, hel orheen wi rd

het in •
i

.
aan ver-

schillende beteekeni -.ikumen ontleend. Zoo

Art KIL. af-komste ook door descensus , afdaling

IKUMEN, 1, 11, 11. 'il bij BRANDT leest ut n

van het mak afkomst, J. i tent schikking

of be<t eêindigd wordt i o

in. ii van elkander afkomt 4
2ie ArK latRM , II, B, 1, en

hd. eine abkunft — en ein abkommen treffen ,

een vergelijk makeu). || Zoo baast ran de... zaake

afkomst ter eenre ofte audre zj'dc zal zyn ge-

maakt, De Ruiter.

Dl echter /.iju deze bcteekenisseu geheel veron-

derd , en geldt afkomst uitsluitend in opvatl

ontleend aan Afkomen in deu zin vau afstammen

(1, B, 2, c).

I) Abstract. Het afkomen of afal

1) \ I («erg. Afkumi ,s
, 1 , H, 2. e,a).

a) Eigenlijk. I).- afstamming, de betrekkin

wie Ihj zijnen oorsprong

ontleent, t. w. tol fijne uuders eu Voorouders, || Die

verklaerden har. afkomste na hare geslachten, i\um

1, 18. Di' Kuiter Jan, opdat dit verhaal van zyne

afkomste ecu' aanvaug neemt
,

nge. . . Voor-

ouderen ge-pr oteli , BRANDT, be Ruiter, 2

onderscheid van al komst of woonplaats, v. i>

Red. 1, 96.

dan weel lir vaderland

,

Noch staal, noch afkomst, noch zjn eigen Daam te noemen.
LANOEMUUK 'J. 114.

vreUlcbt 7i' t k' n« geboorte en afkomst ras ontd.-iu

Vr. BILD. 1, 100.

Veelal mei vim ijzing op iemands hoogeren of

lageren stand in de maatschappij , of op het karak-

rjencn, van wie hij afstamt. || Van koopman,

afkom i
>•, Speel. 8, 182. Myne familie is

de nwe gelyk in afkomst, Leev. 5, 4. Etne door-

afkomst, 8CURANT, Red. 1, II. E^n man

van nederige —, van nietige afkomst, david, Jlut.

i, ;,'JIJ; 3, S. Een man van hooge —, van

hoogadelyke afkomst, 2, 79; 3, 101; 2, 21. Eene

vrouw van edele afkomst, conscilnce 1, 27 4.

hjke afkomst, 2, 7a, 14 4. Daarom zag de

hofpartij... in hem... de burgerlijke afkom >

't hoofd, v. i.ensep, Rom. 7, 100. Zoo riet de

fijne regelmatigheid zijin-r trekken enz.... van een

ijke afkomst getuigden, A'. Zev. 1, 13. Ik

schaam mij volstrekt mijn geringe afkomst niet,

1.
o, r aikomst uit een burgemcesterlijk

geslacht, 2, 1". Hat uw geboorte burgerlijk, uw af-

komst burgerlijk, uw toon burgerlijk is, bekts,

Zonder
PALM ,

, o
Indien gh' een vroon mann slet,

Vraafbt naer sijn' afkomst niet.

huïozs» 1, 625.

veelal

Zun houding, tred, zon kleed vol iwler,

Kn t «taal rapier

Doen de edele afkomst blyken.

Tr.R hui, Gei. 2, 138.

Afkomst alleen , zonder nadere bepaling , wordt

in gunstigen zin, en dos voor goede, edele of

aanzienlijke af komst opgevat. ||
Trotscbheid op adel

en afkomst, Leev. 7, 183. Hij... kon... op zijne

afkomst roem dragen, v. D. palm, lied. 1, 80.

Een meisje zonder afkomst of geboorte, K. Zev.

I , 298.

Die op goed end' afkomst staat,

Prijst nll^-n w-n» anders daad.

Horraxr») 112.

86
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Uw vader neemt op 9tam, noch afkomst, zelfs geen acht.

LANGENDIJK 2, 104.

Wier adel op 't gelaat haar afkomst doet verstaan.

Vr. BILD. 1, 124.

Ik weet, gij zult uw afkomst niet verzaken.

beets, Ged. 62.

'k Ben uit den kuischen schoot der fierste vrouw geboren

,

En heb de erinring van mijne afkomst niet verloren.

TEN KATE 3 , 19S.

— Spreekw. Afkomst zegt niet (tuinman, Spreekw.

I, 363).— Vergezeld van een bnw., afgeleid van een volks-

naam of van de benaming eener hemelstreek, verwijst

afkomst niet bepaaldelijk op iemands ouders of voor-

ouders, maar in 't algemeen op het volk waartoe zij

behoorden, of op de streek waar zij woonden, waaruit

of van waar hij dus is afgestamd. || Kartl Martel en

zyn . . . naemgenoot waren van Belgisch bloed , van

Belgische afkomst, david, Bist. 3, Voorr. xi. Odo-

aker , van Germaenache afkomst , 2 , 231. Edellieden van

Romeinsche afkomst, 2, 341. Ondanks uw Fransche

afkomst, v. lennep, Som. 7, 112. Zeeroovers, we-

gens hunne Noordsche afkomst, Noormannen of Noren

genoemd, Gesch. 1, 50. Blonde haren en oogen zoo

blauw als de hemel getuigden van hare Noordelijke

afkomst, conscience 1, 248 a.

— Ook wordt afkomst van geheele volkeren ge-

zegd , ter aanduiding hunner betrekking tot het voor-

geslacht, waaruit zij gesproten zijn. |] Indien dit

volk... zich zijn naam en afkomst waardig toont,

v. d. palm, Red. 5, 144. Een Saksische volksstam,

van zeeschuimers afkomst, david, Hist. 2, 222.

Geen armoe, geen verval doet u der oudren bloed,

Of 't glorierijke van uw afkomst ooit vergeten.

bild. 14, 327 (aan de Schotten).

Wat wilt gij, nietig volk, dat naam noch afkomst heeft!

TH. V. rijswijck 324 o.

— De uitdrukking van afkomst, d. i. van of door

afstamming, aan bnw., znw. of volksnamen toege-

voegd, geeft te kennen, dat de genoemde hoedanig-

heid den bedoelden persoon eigen is ten gevolge zijner

afstamming. || Aanzienlijk van afkomst. Een edelman

van afkomst, wiens voorouders reeds tot den adel-

stand behoorden. Een Franschman van geboorte , maar
Nederlander van afkomst, uil Nederlandsche ouders

of voorouders gesproten. — Een Belgische koning,

van geboorte en afkomst, david, Hist. 3, 40. Hoe
laag ook van afkomst en stand, K. Zev. 2, 270.

b) Overdrachtelijk , in toepassing op den hoogeren

oorsprong van den mensch, als zedelijk wezen be-

schouwd. Zijne betrekking tot het goddelijke, als den

grond van zijn geestelijk bestaan.

Als hij door deugd
,

Zijn hemelsche afkomst staaft.

M. c. v. hall , Ged. 1 , 203.

Gij schept volkren
; gij maakt menschen; gij

Blijft in ons een godlijke afkomst staven,

Hoe ons hoofd door schuld gebogen zy.

beets, N. Ged. 15 'De Taal).

Neen , het teeken
Der afkomst van uw geest is nooit van u geweken!
Gy zijt van Goddelijk geslacht

!

DA COSTA 2 , 399.

2) Van zaken. — a) Van talen, als bij welke men
insgelijks , door persoonsverbeelding , van afstamming
spreekt, en van welke men stamtafels opmaakt , waarin

men ze rangschikt in de betrekking van moeder,
dochter, zuster enz. De afkomst eener taal geeft dan

te kennen: hare afstamming, haren oorsprong, in

verband met den rang dien zij ten gevolge daarvau

inneemt. || Neen! eerwaardige Moedertaal! zoo on-

aanzienlijk is uwe afkomst niet, schkant, Red. 1 , 10.

Maar weg met u, o spraak van bastertklanken ,. .

.

Verloochnares van afkomst en geslacht.

bild. 13, 311 (het Fransch),

b) Van woorden (verg. Afkomen, I, B, 2,e,/J).
De betrekking van een woord tot het woord, waar-
van het afstamt, waarvan het afgeleid is; de afstam-
ming of afleiding, welke laatste uitdrukking de meest
gebruikelijke is. || De etymologie onderzoekt den oor-

sprong en de afkomst der woorden.

c) Van gebruiken (verg. Afkomen, I, B, 2,c,y).
De betrekking van een gebruik tot datgene, waaraau
het zijnen oorsprong ontleent. Weinig in gebruik; men
zegt gewoonlijk herkomst of oorsprong. || De lief heb-

bery voor de pauwen (als lekkernij) was van Romein-
sche afkomst, david, Hist. 3, 83.

II) Concreet. Het afkomende of afstammende. De
personen , die van iemand afstammen , in betrekking

tot hem als vader of stamvader gedacht ; zoowel van het

kroost of de kinderen gezegd, als van de verdere af ko-

melingen of afstammelingen in meer verwijderden graad.

Thans meest in dichterlijken stijl. || Hoe natuur den

ouderen inboezemde , hunne af komst zorghvuldigh op te

queecken en te beschutten, vondel 9, 79. De man-
nelyke afkomst staekte in den persoon van Otto,

david, Hist. 3, 573. De... Graef had zelf geene

afkomst, 4, 270. Zoodat, indien een der Graven zon-

der afkomst stierf, het leen weder aan den Keizer

moest vervallen, v. lennep, Gesch. 1, 76.

Natuurlijck doet het al, wat leven teelt, zijn best

Om d'af komst ga te slaen , te helpen, te behoeden.
vondel 5, 625.

De vaderlijke vlam moet steeds in de afkomst blaken.

BILD. 13, 263.

Doch, wat mijn stervensuur mijne afkomst na moog laten,

Houdt vrede, ó dierbaar kroost!

14, 346.

En toont u de afkomst, eedle telgen,

Van 't allerroemrijkst voorgeslacht!

9, 203.

Thands stond het Reuzenvolk naar 'saardruks oppermacht,

Als afkomst van een grootsch, een hemelsch voorgeslacht.

2, 351.

zoo 't oog der reeds volmaakten uit die hoogten neder-

wiet

Op hetgeen hun, na 't verscheiden, in hun afkomst nog ge-

[schledt.

DA COSTA , 2 , 332.

Verg. verder vondel 7, 294, 403; bild. 2,94,
355,368, 373, 374; 14,214,284; Vr. BILD. 1, 196;

d. j. v. lennep 236; da COSTA 1, 100; enz.

— Dichterlijk ook van een enkel persoon gezegd

,

en dus in den zin of van een telg (zoon of dochter),

of van een afstammeling, nakomeling. || O Zange-

res,... gy, afkomst van Alpijn, bild. 2, 57- Zulk

een hoon past Gaöls afkomst (past mij) niet, 2, 139.

Nimmer zegg' men ook, dat Fingals afkomst vlood,

2, 143.

Nae dat zyn afkomst, die ghehoopt hadde op zyn leen,

Voor hem ghesneuvelt viel in 't yzer der Chaldeen.

VONDEL 2, 80.

Gij waart hun eenige afkomst, en er bleef geen hoop
Voor hun op nieuwe spruiten, als uw dood hen trof.

rau, .ilc. 17.

— In dichterlijken stijl wordt afkomst in deze opvat-

ting ook in betrekking tot onstoffelijke zaken gebezigd

,

die hetzij een persoon vertegenwoordigen , hetzij bij

dichterlijke vergelijking als persoon worden voorge-

steld.

D' onsterfelijke ziel, Gods afkomst.

D. J. v. lennep 107.

De traan is 't werktuig van verblijden

;

De vreugde, de afkomst van 't geween.
BILD. 8, 93.
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tanm. Ougcwoon, cu ter wille der duilelij

uict a*u te bevelen, u het gebruik, doorn
T»n afkomst gemankt , aU hij het

afstammelingen

neemt, t. w. vuur de
|

ii af-

komt uf afstamt, zijne ouders uf voorouders, zijn

voorgeslacht.

J», B] >pte,

. luin krm-lit

KViiata •
I jjk willekeu-

rige — toepassing vindt men afkomst gebei

in i.koot, waar hij bet neemt in tegi

geslacht, als tpte

tllik' 1 rm tui:.

(species) behoren . bod dier bchuurt menseh
unie beest, enz., Inl. 2 , l.

Ml. Afkomstig.

Saini'ii-t. I
'komstrijk , rijk in af-

komst, in de bet II >, d. i. in af-UmunUngl n , in na-

kroost (WLn. 3. 118); IleldenaJ'komst (Til. v. BIJS-

«rucK 82 I

AFKOMSTIG , roorbeen afkoomstio (hooft,
lac. 17 li, bnw., om de absolute beteeki

trapp. v. vergel. Van Afkowut met bet aehterv. -ig.

Zekere afkomst lubbende ; het woord genomen niet

alleen in dm gewonen /in van afstamming (door ge-

boorte of afleiding), maar ook bij uitbreiding in de

ruimere op- oorsprong in 't

welke afkom.it uu weinig in gebruik is (zie ald. I

Daar afkomstig cenc geheel onbepaalde bsteekenia beeft,

gaat het altijd ra eenc bepaling met het

voorz. van of uit, den bedoelden oorsprong aanwij-

t praedicatief gebi

igenUJk. Afkomst in den gewonen nn ven af-

stamming (I, 1 en 8), Afkowulig zijn staat hier

geheel met afkomen gelijk (zje lid. I, B, 2, c).

a) Van personen. Van iemand afkomstig, van hem
afstammende, tot hem in de betrekking staande van

afkomeling, d. i. van kind, van kindskind, of van na-

komeling in verder verwijderden graad. || Als wij nu

eens van Joodschc ouders afkomstig waren, uoosjts,
Bronkh. i, 77.

— Uok in betrekking tot het gehcelc geslacht,

waarui/ iemand afstamt; doch alsdan met het voorz.

uit. || Van jde afkomstig uit het gi

der beroemde Maria van Kcigcrsbergen , v. i>. pai.u ,

Red. 1, 104.

4) Van talm. I'an eene taal — of uit een stam

afkomstig, daarvan afstammende, daaruit voortgespro-

ten.
||

msche talen zijn van liet Latijn af-

komstig. — Alle andere talen, uiteen' vreemden stam

afkomstig, schram, Rrd. 1, 16.

c) Van woorden. I'an een woord afkomt'

van abtammendi , 'T tan afgeleid. || Gezicht is af-

komstig van zien , vernuft van vernemen , klooster van

lat. claustrum , BOS. Bet woord (curtis \

afkomstig van het oud Gallisch cort , david, Jlist.

8, 83.

2) Bij uitbreiding. Afkomst in den ruimeren zin

van oorsprong ( 1 , 2 , c ).

a) Afkomstig uit (een land) of van (eene plaats).

u) Van menschen, dieren en planten. Uit dat land

of van die plaats zijnen oorsprol . . hetzij

zelf aldaar geboren , geteeld of gegroeid , hetzij af-

stammende van vroegere menschen , dieren of
,

die er geboren, geteeld of gegroeid warm. || Bene

familie, uit Engeland afkorasti.- Vondel was van Ant-

werpen afkomstig Een paardenras, afkomstig uit

Mnldcl-Azie. De tabak is uit Amerika afkomstig. —

l)e Franken, Ie boorden der Vasel afkom-
stig waren, DAVID, llist. 2, 170. Mijn vrouw had

niet de in de II n te zijn

,

maar wai van hier afkonutig, v. lbxhbp, Hom.
B, 7 1. Qewoonlyk wordt de baar... gedragen...

met den do . ie. .

afkonutig /ijn, utiis, C. 0. 187.

- pen, In dat land of op die
f

ligd en van da:ir n gebracht. || Die

uit Turkije afkom
van Spa afkonutig. — l)c groote taf< I . . . icbeen nit

Europa afkonutig, doch was waarschijnlijk op Java

i timmerd, qoniokni i I, 258

6) Afkomstig van iets. Van stoffen en voorin

naakt of vervaardigd, of er uit getrok-

;i enz. || II

digd \ nu werk, dal -uurt van vijgeboomen

afkuin •

_'if i- afk itig van teken Indi-

sche plant. — limit va ir,... afkomstig

van een boom, die etu C. O. 219.

c) Afkomstig van iemand. — et ) Van -Uiuelyke

den genoemden persoon vroeger toe-

behoord hebbende, eenmaal in /ijn bezit geweest x(jnde,

en van hem in het beril van een and- I

|| Dit horloge is nog van mijn grootvader afk'

Met zorg bewaarde hij dit voorwerpen, al- afkomstig

van I i vriend.

;1 ) \ i. w. werkingen, plan-

nen, voorst.

en/. IHior den gei.
I -oon verricht, ontwor-

pen, voorgesteld, vervaardigd, gezegd, of hoe dan ook

van hem uitgegaan ; aan hem zijnen oor-prong ver-

schuldigd. || Van wieu is dat plan, die gissing, dat

denkbeeld enz. afkomstig F ll<t (bed) kan niet

van David afkomstig wezen, v. d. palm, Leerr. 6,
lis. Voegt bierby, wanneer een persoon zelve be-

langrijk, merkwaardig is, dat bierdoor aan alles, wat

van hen i, eeni eigi ne waarde wordt bij-

gezet, Red. 1, 3. Zoo was van hem de Kcsolutie

afkomstig, welke op 3 Aug. 1052 door Holland

genomen werd, v. LEHMIP, Gesch. 7, 50. Ofschoon

hij... zich... niet wilde doen kennen als den man,
van wien de praatjes afkomstig waren (die ze had
uitgestrooid), K. Zev. 2, 186. Door eene van God
afkomstige kracht, n. iiuct, t'ant. 1, 217.

iviiitt »;. Bij hooft vindt men afkomstig, attri-

butief gebezigd en zonder bepaling met van, in de

thans verouderde betekenis van tot de afkomst be-

trekking hebbende, aan iemand bij afstamming toe-

behoorende. || Om d'nfkoomstigc eere t'aanvaardeu

(gentile decus . . . capessere), Tac. 171.

AFKONDIGEN , roorbeen ook afk.undioen ,

bcdr. zw. ww., uu' hrbben: kondigde af, heeft af-

gekondigd, lid. abkiindigen. Uit Kondigen (zie ald.),

d. i. kond doen, bekendmaken, en Af in den zin van

naar beneden, doch bij uitbreiding ruimer opgevat

(81, i Oorapi mkelijk geeft af hier te kennen, dat

de bekendmaking rene plaats (van de

pui van 't Raadhuis, van den kansel of van welke

andere daartoe bestemde verhevenheid) naar beneden

gericht wordt , om door de aldaar aanwezige personen

gehoord te worden. Doch die eigenlijke kracht van af
i- in vela gevallen verloren gegaan, doordien afkondi-

gen in ruimeren nn werd toegepast op elke openbare

bekendmaking vanwege de wereldlijke of kerkelijke

overheid , um 't eren op welke wijze zij geschiedt.

1) Van zaken, die door de wereldlijke overheid of

door bet kn,_ kennis van het algemeen of van

ds wetten, keuen ,

verordeningen, dagorden, kennisgevingen enz. Ze op de

voorgeschrevene of gebruikelijke wijze openlijk bekend-

maken ; hetzij door voorlezing in 't openbaar, of door
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aanplakking, door plaatsing in een dagblad, enz.

|| Voorts deedi men afkundighcn het ophouden der

Inquisitie, HOOPT, N. H. 112. Dat hy ook verstond

. . . eenighe keuren , noopende den godsdienst , de bur-

gherorde eu 't gerecht, te doen afkundighen, 189.

Caesar heeft afgekundight , dat geen Majestraat. .

.

eenighe vertooningh . . . zoude ten besten geeven

,

Tac. 220. Corbulo... doet afkundighen, dat zy zich

niet verstouten zouden d'eersten ten stryde te zyn,

221. Placcaten... afghekundight zijnde teghen den

draght van groote ghekante lobben, de brune,
Bank. 2, 2SS. De besluiten, aldaer genomen, werden

het een achter 't ander te boek gesteld en als eene

nieuwe wet of capitulare . . . afgekondigd, daviii,

Eist. 3, 67. Strenge bevelen, door den Keizer uitge-

vaerdigd,... werden plegtiglyk afgekondigd , 3, 326.

Zy doen den openbaren vrede afkondigen, 4, Voorr.

vin. Wanneer de soldaten reeds in gelederen zich had-

deu geschikt,. . . om. . . te hooren wat er zou worden

afgekondigd, conscience 1, 289 a. De vrede (was)

geteekend en afgekondigd, v. lennep, Gesch. 7, 88.

Hij had zich tegen Godfried zelv' bezondigd
,

Door 't schenden van een wet, pas afgekondigd.

TEN KATE 4 , 108.

Wij zwegen , toen de drukpers vrij verklaard

En elks gelijkheid afgekondigd werd.

schimmel, Struensee , 45.

— In dezen zin is afkondigen thans de geijkte term

voor het behoorlijk bekendmaken van wetten en ver-

ordeningen. || Alle voorstellen van wet, door den

Koning en de beide Kamers der Stateu-Geueraal aan-

genomen, verkrijgen kracht van wet en worden door

den Koning afgekondigd, Grondw. a. 115. Geene

wet is verbindende, zoo lang zij niet behoorlijk is

afgekondigd, Wet, houdende alg. iep., a. 1.

2) Van zaken, die ter keuuis cener kerkelijke ge-

meente moeten gebracht worden, als verordeningen

der kerkelijke overheid, beroepen van predikanten,

verkiezingen van kerkeraadsleden, enz. Ze aan de

gemeente bekendmaken , hetzij van den kansel bij de

openbare godsdienstoefening, hetzij op eenige andere

gebruikelijke wijze. || Het beroep is gisteren geschied

,

eu zal aanstaanden Zondag afgekondigd worden. Den

tijd der aanstaande avondmaalsviering afkondigen. —
De Aartsbisschop van Parys. . . weigerde... (de bul

van Paus Clcmens XI ) te doen afkondigen , fokke ,

B. R. 4, 175.

Afl. Afkondiger {-kondigster), afkondiging.

AFKONDIGING, voorheen ook afkundi-

GING en AFKUND1NG (HOOFT, N. U. 214, TüC.

147, 287), znw. vr., mv. -kondigingen. Van Af-
kondigen met het achterv. -ing. Hd. abkiindigung.

De daad van afkondigen , het afkondigen ; de open-

bare bekendmaking van wetten , verordeningen , ken-

nisgevingen enz., vanwege de wereldlijke of kerkelijke

overheid. || De wijze van afkondiging der wetten...

wordt door de wet geregeld, Grondw. a. 116. Het
formulier van al kondiging, ald. Vóór htt voltrekken

van het huwelijk, zal de ambtenaar van den burger-

lijken stand twee afkondigingen doen voor de deur

van het huis der gemeente, B. W. a. 107. De akten,

waaruit zal moeten blijken, dat de afkondigingen heb-

ben plaats gehad, a. 42. Een uittreksel van de akte

van afkondiging, a. 110. De uitroeping of afkondi-

ging van een openbaren vrede, david, Rist. 4, 113. De
afkondiging van dezen (den Prins) tot Stadhouder ging

. . .zonder lang beraad door, v. lennep, G^c//. 9, 168.

Samenst. Huwelijksaf kondiging (B . W. a. 107 —
113), wetsaf'kondiging, enz.

.AFKOOKSEL, znw. ouz., mv. -kooksels;

verkl. -kookseltje , mv. -tja, metst in minachtenden zin.

Van Afkoken in de bet. bedr. 1, e), met het achterv.

-sel in den zin van gewrocht. Drupvormige vloeistof,

waarin vaste lichamen, inzonderheid plantaardige stof-

fen, zijn afgekookt, en waarin dus de oplosbare ge-

neeskrachtige, voedende, kleurende of andere zelfstan-

digheden, die zij bevatten, zijn opgelost; lat. decoctum.

|| Een sterk afkooksel, dat veel opgeloste stof bevat.

Een slap afkooksel, met weinig stof. Een afkooksel

van kamillen en vlierbloemen. Allerlei af kookseltjes. —
De dusgeuaemde tinctura myrrhae werd eertyds veel

gebruikt, vermengd by afkooksels, waters of dranken,

david, Aant. op bild. Z. d. G., 61. 557. Huu drank

was een afkooksel van garst, v. lennep, Gesch. 1 , 6.

AFKOOP , znw. m., mv. -koopen. Van Afkoo-
pen. De daad van afkoopen, het afkoopen; doch al-

leen in de bet. 1 en 3 ). In de bet. 2 ) zegt men
enkel Koop.

1 ) Het los- of vrijkoopen , hetzij van personen uit

zekere betrekking , hetzij van eigen goederen , die zich

in de macht van een ander bevinden. || Hij wil uit

den dienst; maar de afkoop zal zijn vader vrij wat

geld kosten. — Gemeene avarijen zijn: 1°. Hetgeen

aan den vijand of aan zeeroovers voor bevrijding of

afkoop van schip en lading gegeven is, W. v. Koop/i.

a. 699.

2) Het doen ophoudeu van eene verplichting, of

het voorkomen eener onaangename ervaring, door be-

taling van eene som gelds of van eenigen andereu

prijs. || Het is. . . geoorloofd de voorwaarden van den

afkoop (van grondrenten, tienden enz.) te bepalen,

B. W. a. 798. Daer en is geeu uyt-stel of af-koop

van de doodt, de brune, Bank. 2, 47. Seeker kleyu

schat-geldt,. . . tot afkoop als 't waare van de ver-

beurte haarer goederen, v. heemskerk, Are. 404.

De beleedigden lieteu zich nu somtijds door ossen

,

paarden of geld bevredigen, en afkoop werd niet zel-

den het middel ter verzoening, kemper, Verh. 1,

287. Het vorderen der afkoopen, ald. Nu wilde Alva

geen verderen afkoop (van den Tienden Penning) toe-

staan , v. lennep, Gesch. 4, 78.

AFKOOPBAAR, bnw.; -bare; om de abso-

lute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Van Afkoo-
pen (doch alleen in de bet. 1 en 3), met het achterv.

-baar in passieve opvatting. Afgekocht kunnende wor-

den ; zoowel van personen of goederen gezegd , die

men los- of vrijkoopen kan, als van onaangename

ervaringen , die men voor zekeren prijs kan afwenden.

Bij voorkeur echter is het woord in gebruik van

schuldplichtigheden , die men voor geld kan af koopen.

|| Afkoopbare tienden. Afkoopbare grondrenten. 'Ken-

den afkoopbaar stellen, bepalen dat zij zullen kun-

nen afgekocht worden.

Afl. Afkoopbaarheid , zonder mv. ||
Geene ver-

nietiging, maar alleen afkoopbaarheid van deze of

dergelijke regten, kemper, Verh. 3, 274.

Samenst. afl. Afkoopbaarstelling.

AFKOOPBAARSTELLING, znw. vr.,

mv. -stellingen. Van de gekoppelde uitdrukking Af-

koopbaar stellen, met het achterv. -ing. Het afkoop-

baar stellen , t. w. van schuldplichtigheden ; het bepalen

dat zij voortaan zulleu kunnen afgekocht worden.

|| Een wetsontwerp tot afkoopbaarstelling dertienden.

AFKOOPEN , bedr. onreg. zw. ww., met

hebben: kocht af, heeft afgekocht. Uit Koopen en

Af in verschillende opvattingen. Hd. abkaufen.

1) Af in den zin van vrijmaking (30, d).

a) Met een persoon als voorwerp. Iemand door

koop, door het betalen eener som gelds, uit zekere

betrekking, die als een last beschouwd wordt, losma-

ken ; hem van dien last bevrijden door het betalen

van den daarvoor gestelden prijs; hem los- of vrij-

koopen. Ook als wederk. ww. : zich afkoopen. De

betrekking, waarvan men iemand of zich zelveu op
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die wijze bevrijdt, wordt — 100 zij er bij genoemd
wordt — dour het voorz. tan aai.. i mand
van den krijgvlienst afkoopen. Hij bad d

men, maar zijn vader heeA bun aff h van

des dienjt afkoopcu. Hg had eene verbiutei

een toooecldirecteur aangegaan , maar kort daarna iich

afgekocht en het tooneel vaarwel gezegd.

MM zaak als voorwerp, lesa, t. w. een

goed , waarvan man
'')J

ii ri lf H , maar dat lich in de

macht van een auder bevindt , voor geld van hem
terugnemen , bet uit zijne handen bevrijden, los- uf

vnjkoopeu. || Zij waren door leerooTer* overvallen,

en hadden schip en lading voor groot geld moeten

afkoopen. — Zoo ver was 't gekomen , dat de klein-

kinderen van Karel den Groot»; het erfdeel, bun door

zyne dapperheid verworven , uit de handen hunner

vyand. moesten afkoopen, uxvin, Hut.
3'. 4«5.

li in den zin van ontleening (30, k ). \

dat als het voorwerp van bezit wordt aangemerkt.

Met een persoon in den 3 J ' n nv., of aangewezen door

het voorz. ra». Iemand ,uf ran iemand ) iets afkoo-

pt* , bet van hem koopen , het door koop van hem
verkrijgen . met het bijdenkbceld , óf dal de verkooper

van het verkochte ontslagen , er van bevrijd wordt

,

óf dat bij het voortaan moet missen en er dus on-

gaarne afstand van doet.

a i Mei het bijdenkbeeld , dat de verkooper van bet

verkochte bevrijd wordt. || Als iemand mij dit laatste

partijtje nog afkoopt, dan is mijn schip leeg. —
Ik zal o al ow waren af koopen, v. LXmBP, Geick.

2, 105.

Met het bijdenkbeeld , dat de verkooper ongaarne

afstand doet van hel verkochte , terwijl de kooper

reden heeft zich over het gekorhte te verheugen.

|| Hij heeft mij mijn beste paard afgekocht , v LBjfHEP,

Ram. 7, 147. Kat de rijke heer het kind van zijne

ouders' had afgekocht , om het als zijnen eigen zoon

te doen opvoeden, OOmcUMCI 1, 37'J a Ik zal be-

proeven of ik geen geld genoeg verzamelen kan , om
het TUUIMji. af te koopen van dengene, die bet

zal bekomen hebben , 2 , 43 a.

èf ia den zin van tentetdoening ( 30, j
'). Van

verplichtingen , die op iemand rusten , of van ooaan-

genau. D of bejegeningen, die hem bedrei-

gen. Ze door koop te niet doen , ze door het betalen

van eene som gelds (of van eenigen anderen prijs) doen

ophouden of voork

> .in verplichtingen. Ze doen ophouden, zich er

van ontslaan, door het voldoen van 111 geld

of in iets anders bestaande. || De grondrenten , mit--

gaders de tienden en andere schuldpligtigheden . . .

kunnen altijd worden afgekocht, B. W. a. ',:•-

te laaien afkoopen , wagen
,

Vad. Uut m verbindtenis is immers zoo-

danig niet, uf gij kunt zeker die af koopen, LOOS-

Bronkk. 4, :>GS. Geldcvns, veelal om andere

cynzen af te koopen, UAViri, 11 -'. Voor

zoo veel die geregtigheden (de verplichting om die op

te krengen) door de -teden niet afgekocht waren, 4,

4S4. AUaer hy door allerhande goede werk

verledcne {de schuld, die kij m 't vrltdenc lick op

dm kali gekaald kad) afkocht, 4, 256. Kr is geene

schuld zoo groot, of /ij kan door berouw worden

afgekocht

.

4 Van onaaugcuame ervaringen of bejegeningen.

Ze door het betalen van eene som gelds of van eenigen

anderen prijs voorkomen, afwenden. || Mits dat zy de

Slonderinge souden af k

en, v. heemskerk, - ook die van

Dordrecht ... in de» Hertog» hoogste ongenade ge-

raakten , die zy met 20,000 goode penningen .

.

moeaten afkoopn,

.

. i«rt-

1 af,

Heich. 9, 47- I>aar nu meee-

nas, werd de kroning... veelal voor

eene som gelds... afgekocht, knei-pelii. 5. 51.

Wel hem, dlr 'I lock mtit , en dsrr 't ongluek af mee koopt

lto< 1*7.

K. H)t vonali 11 geveld. .' bebl niet mnr te hooptn.
Il V-! 1 l»ii

'

VOBsTOIJV 4 , la3.

Men poog' Ood» wraekatrsf (lui roet naira af te koopen.

SHIT- I
.
~*

Haalt dlr de Hijkikroon tortc> • regaal

I lr*k op 't '

BILD. 14 , «SS (olie wtfuren SCV

.:

— By uitbreiding wordt afkoopen in ook

gebezigJ mei een persoon ui' voorwerp, die dan aU
grammatisch object bel logische object vertcgenwoor-

iig, de bejegening wam
hy iemand bedreigt || /

(de Soormannen, t. w. kunne aanvallen) met geld

, 1 uEKTfip, Gesck. 1 , 50.

C. tian lult k'7 Hans, daar ge aan verloofd i\l ,
dut «arLaalsa

K LHtni koop Ik «f, Indien Ik ryk word, met wit ,

LABOItyDIJK É

J. 17*1

't Noodlot , door geen bloed of traoen af te koopen

,

Verydelde m(jn wensen,
Vr. nxD. 1 , lOrl.

— Ziek talen afkoopen , zich laten bewegen om
voor een zekeren prijs af te zien van de handeling

,

waarmede men iemand bedreigt. || l)e beide 11

lieten . . zich door geld af koopen, v. LENNKP,
Getck. 2, 78.

— Aniiin. Daar afkoopen in dezen zin uil den

aard der zaak een object rereischt, dal als ut-onaan-

.1 . I- hl 1 ouju.-l te 1

dat b. v. .hei jjne bc-

koudemi van de Barbaren afgekockt had"
|

2, 32 .1). De juijtc uitdriikk: Whon-
denit gekoekt," bt „rijn verderf a/gekoekt."

III. (in de bet. 1 en 3). Afkoop , afkoopbaar,

afkooper {koopster), afkooping.

Saaaenst. Afkoopprijs, de prijs waarvoor men
1 of iel* afkoopt, in d( Del In d'

bet. 2 enkel Koopprijs. || Hij heeft zich

van den dienst afgekocht. Hoeveel bedroeg de afkoop-

— De nfk"o||>rij- van grondrenten, tienden of

andere evenredige icJiuJdpligtigheden , B. H'. a. 799.

AFK.OOPING, znw. vr., mv. -koopingen.

Van Afkoopen met het achterv. ing. He daad van

afkoopen (in de bet. 1 en 3); waarvoor echter thao«

Afkoop in gebruik is. |j Een bepaalde iom tot jam-

an tienden

Tiende. 1, 380.
I

tooi te dry-

ü de af kooping. . . nieJ gedoogen

,

, l'ail lint. 1. , 333. He af kooping d( -

334.

AFKOPPELEN, bedr. »w. mm., met kebben.

koppelde af, heeft afgekoppe

in den zin van scheid:

.ui werktuig . die door stoomkracht

in beweging wordeu gebracht, als dl

waterschrocf, de pomp, hit drijf»' rk nu /.• (au bel

bewegende deel van hel .tounr.Mrktuig,

verbonden, vtaaraan zij aangekoppe! naken,

ten en • ,eu stilstain huppelen ge-

noemd. || De schroef afkoppelen. Een eicentrlekraaui

,

dat, door aflichting van eene pen, van de stoomschuif

afgekoppeld kan w

l/l. Afkoppeling.



1099 AFKO. AFKO. 1100

AFKORSTEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn: korstte af, heeft en is afgekorst.

Van Korst en Af in den zin vau ontdoening ( 30 , e ,
p' )

Van een voorwerp waaraan eene korst zit ; inzonder-

heid van brood en gebak.

I) Bedr. Hulpw. hebben. Met het genoemde voor-

werp als object. Het van de korst ontdoen. || Brood

af korsten, om een podding te maken.

II) Onz. Hulpw. zijn. Met het genoemde voor-

werp als subject. De korst loslaten en daardoor ont-

bloot worden ; als 't ware zich zelf vaD de korst ont-

doen, zich afkorsten in den bedr. zin. || Het brood

van dien bakker bevalt mij niet; het korst altijd af.

Die taart is erg afgekorst.

AFKORTEN, bedr. zw. ww., met hebben,

kortte af, heeft afgekort. Uit Korten, korter ma-

ken , en Af in den zin van vermindering van het tegen-

gestelde (30, b), hier te kennen gevende, dat het

korter maken van iets geschiedt door er in de lengte

een stuk af te nemen ; met het bepaalde bijdeukbeeld

,

dat men het voorwerp opzettelijk korter maakt, om-

dat het te lang is. Hd. abkiirzen.

1) Eigenlijk. Van een geheel.

o) Van stoffelijke voorwerpen.

a) In 't algemeen. Van allerlei langwerpige voorwer-

pen. Ze korter maken, door er in de lengte een stuk

af te nemen ; t. w. omdat zij te lang zijn voor een be-

paald doel. || Eene lat, eene plank afkorten. Tuinsta-

ken afkorten. Ik zal mijn mantel wat laten afkorten.

Zijne nagels afkorten. Zich het haar laten afkorten.

—

Alle koppen zijn kael, ende alle baerden afgekortt,

Jerem. 48, 37. Door dit voor de schoonheid hoogst

belangrijk lid op de gestelde maat af te korten (
t. w. den

neus , om zich te onttrekken aan eene onderstelde be-

lasting op de lange neuzen), fokke, B. R. 2, 42.

Hy heeft noch vleugels ( dacht ick ) om my nae te vliegen. . .

.

Die wil ick corten aff.

ANNA V1SSCHER, Gfd. 108.

— Ook van stoffelijke voorwerpen , figuurlijk die-

nende om onstoffelijke begrippen aan te duiden. || Ma-
zarin wist. . . den staart, dien de Frondeurs hadden

kunnen hebben , af te korten (
den nasleep van kwade

gevolgen te verminderen), fokke, B. R. 4, 125.

Wordt ligt , daar 't moederoog een vloed van tranen stort

,

De draad uws levens voor den middag afgekort?

d. j. v. lennep 108.

/S ) rn 't bijzonder, in de hopteelt. Hop afkorten

,

ze besnoeien , door de oude ranken en overtollige sprui-

ten, gedeeltelijk ook de zijwortels, af te snijden. ||
Van

hop wordt uit A. bericht, dat de hopstoelen, die vóór

15 April waren afgekort of gesneden, zeer goed wa-

ren , Meded. 4. Geld. Maaisch. v. landb. 1 868 , bl. 49.

b) Van onstoffelijke zaken. Ze verkorten door er een

gedeelte van weg te nemen.

u) Van eene tijdsruimte. Ze verkorten , maken dat

zij minder lang duurt.

Hy kortte de eerste Lent' tot weinig maanden af.

BILn. 8 , 74.

— Ook met verzwijging van het object, en dus

schijnbaar onz. || Op elke schrede nadert gij uw graf;

elke dag kort (uwen levenstijd) te zeer af, daar zoo

weinig dagen nog te leven overig zijn, fokke,
Verz. W. 1, 224.

fi) Van woorden. Ze bij het spreken of schrijven

verkorten door er eenige letters of lettergrepen van

weg te laten ; ze slechts gedeeltelijk uitspreken of

schrijven, omdat men het voor zijn oogmerk te om-
slachtig vindt dit voluit te doen. || In wetenschappe-

lijke werken worden de telkens voorkomende kunst-

termen veelal afgekort. Bij voorbeeld wordt in het

schrijven afgekort tot b. v.; Amsterdamsch Peil ook

in het spreken tot A. P. — Men gebruikt daarvoor

het, met of zonder adspiratie, maar in 't laatste ge-

val afgekort tot 't, bild. K, Versch. 2, 41.

y) Van eene redeucering in spraak of schrift. Ze

bekorten door al het verdere , dat gemist kan worden

,

weg te lateu; ze kortheidshalve afbreken. Ook (even-

als afbreken) met verzwijging vau het object, en dus

schijnbaar 0112. Thans niet meer in gebruik.
| Eenerede,

eeneu brief afkorten. — Hier mede afkortende (t. w.

mijn brief), blyve. . . U. E. M. dienstwillige dienaar

M. A. D. R., Brief van De Ruiter, bij brandt 106.

tl') Van eene schuld. Ze kleiner maken, verminde-

ren , door er een gedeelte van te korten. Thans ver-

ouderd, maar voorheen gebruikelijk, blijkens het znw.

afkorting , dat in dien zin voorkomt. Zie ald. (1 , a)

,

en verg. straks bij 2).

2) Bij uitbreiding, door verwisseling van object. Van
iets dat een deel is van een geheel. Bepaaldelijk van

eeu gedeelte eener schuld. Het bij de betaling vau het

gebeele bedrag aftrekkeu, afhouden of laten vallen,

en daardoor het geheel der schuld kleiner maken

,

verminderen; zooveel minder betalen (als schuldenaar)

of laten betalen ( als schuldeischer ). Ongeveer het-

zelfde als het meer gewone Korten; alleen met dit

onderscheid, dat in afkorten de vermindering van het

geheel sterker uitkomt. || De rekening was te hoog;

ik heb er een gulden op afgekort. Als ge mij terstond

betaalt, zal ik u (3*' nv.) 5°/„ afkorten.

Syu. Afkorten, Bekorten, Inkorten , Korten , Op-

korten, Verkorten. Zie Korten.
AN. Afkorting.

AFKORTING, znw. vr., mv. -kortingen. Van
Afkorten met het achterv. -ing. Hd. abkürzung.

1) Abstract. De daad van afkorten; het afkorten,

in de verschillende opvattingen des woords.

a) Het korter maken, verkorten van stoffelijke

voorwerpen of onstoffelijke zaken. || Eene lat, eene

gordijnroede door afkorting op de maat brengen. Af-

korting van hop. — De afkorting der woorden veroor-

zaakt dikwijls moeilijkheid onder het lezen, weil.
— Hiertoe behoort ook afkorting, t. w. van eene

schuld , voorheen in gebruik voor mindering , het ver-

minderen eener schuld door er een gedeelte van te

korten. Thans verouderd , nu afkorten en korten niet

meer gezegd worden van de schuld, die men vermin-

dert, maar (bij verwisseling van object) van het ge-

deelte, waarmede de schuld verminderd wordt. || Dat

de betaalinge daarvan haar strekken sonde tot af kortinge

van 't Kuyter-geldt (d. i. in mindering van of tot kor-

ting op het ruitergeld), v. heemskerk, Are. 259.

b) Het aftrekken van een gedeelte eener schuld, in

mindering van het gebeele bedrag. || Zonder afkorting

betalen. Zich geene afkorting op eene rekening laten

welgevallen. — Wij zullen den schoenmaker mijn loon

op afkorting geven, conscience 1, 42 b.

2) Concreet. Het gewrocht van afkorten. Een af-

gekort woord, een woord dat niet voluit geschreven

is of uitgesproken wordt, maar met opzettelijke weg-

lating van letters of lettergrepen. Ook Verkorting ge-

noemd, dat thans zelfs meer gewoon is. || De letters

B. W. zijn de gebruikelijke afkorting voor Burgerlijk

Wetboek. UB. is de gewone afkorting van Uwe Edel-

heid. Eene lijst van afkortingen.

AFKRABBELEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben: krabbelde af, heeft afgekrabbeld. Uit Krabbe-

len, frequentatief van Krabben, en Af, beide in ver-

schillende opvattingen.

I ) Krabbelen in den zin van met de nageU krab-

ben, en Af in dien van wegneming (30, e). Verg.

Afkrabben, dat, wanneer het met de nagels geschiedt,

hetzelfde als Afkrabbelen beteekent; alleen met dit

onderscheid , dat het laatste iets platter is.
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1) Eigenlijk (30, e, a). Van iets dat aan de op-

pervlakte Tan een voorwerp vastzit. Het door krab-

belen er van wegnemen, met de nagels afkrabben.

|| Een strootje van het papier afkrabbelen. Ge moet

die puistjes niet zoo afkrabbelen (van de huid). De
wond was opengegaan, doordat hij het roofje had

afgekrabbeld.

2) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt, in dat van

ontdoening of reiniging overgaat (30, e, ji). Van
voorwerpen , aan wier oppervlakte iets vastzit. Ze door

krabbelen daarvan ontdoen of reinigen , ze met de

nagels afkrabben. || Hij zit onder het lezen altijd het

papier af te krabbelen {er de strootjes enz. van aj

te krabben). Zich het hoofd afkrabbelen (het met de

nagels reinigen van aanklevend vuil).

II ) Krabbelen in den zin van haastig en slordig

schrijven of leekenen , en Af in dien van voltooiing

(30, l). Iets, t. w. een schrijf- of teekenwerk , haas-

tig en slordig afmaken, zoodat men de letters of lijnen

niet met de vereischte zorg ternederstelt , maar in

vluchtige krabbels op 't papier werpt. || In een oogen-

blik had de jongen zijn schoolwerk afgekrabbeld. Pas

op, dat je die teekening nu niet zoo afkrabbelt. —
Verschoon mij , dat ik dezen {brief) in een zoo vlie-

gende haast afkrabbel, loosjes, Bronkh. 3, 119.

AFKRABBEN, bedr. zw. w-w., met hebben:

krabde af, heeft afgekrabd. Uit Krabben en Af in

den zin van wegneming ( 30, e).

1) Eigenlijk (30, e, o). Van iets dat aan de op-

pervlakte van een voorwerp vastzit. Het door krabben

er van wegnemen ; hetzij door met de nagels te krau-

wen, en alsdan gelijkbeteekenend met Afkrabbelen

(zie ald. 1,1), hetzij door met een scherp werktuig

langs het voorwerp te schrapen. || Het roofje van

eene wond afkrabben (met de nagels). Eene inktvlek

van het papier afkrabben (met een mes). Het nest
van ijzerwerk , de verf van een kozijn afkrabben. —
Honderdjarige bekkeneelen . . . ; daar moet ik... met

een nieuw mes het mos gaan afkrabben, conscience

1, 177*.
— Schertsend , in figuurlijke toepassing , met ver-

zwijging van het object, en dus schijnbaar onz., voor

Uitschrappen , uitwisschen, t. w. van begrippen of

denkbeelden , die men in den geest heeft opgenomen

,

en waarvan men zich weder tracht te ontdoen; gelijk

men van een papier het daarop geschrevene afkrab/,

om het met iets nieuws te beschrijven. || Men leert

gemaklijker, wanneer men versch en blank aankomt,

dan wanneer men eerst af te krabben en af te leeren

heeft, H. w. tydeman in Briefte, met bild., 1 , 88.

2) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt, in dat van

ontdoening of reiniging overgaat (30, e, /S). Van
voorwerpen , aan wier oppervlakte iets vastzit. Ze door

krabben daarvan ontdoen of reinigen j hetzij met de

nagels (verg. Afkrabbelen, I, 2), hetzij met een

scherp werktuig. || Zich het hoofd afkrabben (met de

nagels). Ijzerwerk afkrabben (met een mes van roest

of hamerslag reinigen). Eer men deuren en vensters

opnieuw verft, moeten zij behoorlijk afgekrabd worden.

— In de papiermakerij. Papier afkrabben , de

gedroogde vellen papier van de daarin aanwezige on-

effenheden (knoopjes, bultjes enz.) en vreemdsoortige

zelfstandigbeden (strootjes, haartjes, roestvlekken enz.)

reinigen, door die met een mes weg te schrapen of

te krabben.

Afl. Afkrabber (-krabsler), afkrabbing, afkrabsel

(afgekrabde stof).

AFKRABBER, zuw. m., mv. -krabbers. Van

Afkrabben met het achterv. -er.

1 ) De .persoon die afkrabt , die eenig voorwerp rei-

nigt door er de vreemdsoortige zelfstandigheden af te

schrapen; inzonderheid, in de papiermakerij, degeen

die met het afkrabben der gedroogde vellen papier

belast is. In dezen zin met het vr. afkrabster, mv.
-sters. || Die jongen deugt niet voor verver; ik kan

hem alleen als afkrabber gebruiken. Eene geoefende

afkrabster kan dagelijks een paar duizend vel af-

werken.

2) Het mes, waarmede men in de papierfabrieken

de gedroogde vellen papier afkrabt. In dezen zin

met het verkl. afkrabbertje , mv. -tjes. || Lange

streken met den scherpen kant van den afkrabber

. . . over het papier te maken , dient vermeden te

worden, kuïper, Technol. 2, 634.

AFKRASSEN, bedr. en onz. zw. ww., met

hebben en zijn : kraste af, heeft en is afgekrast.

Uit Krassen en Af, beide in verschillende opvattingen.

Verg. hd. abkratzen, dat in beteekenis vrij wel met

afkrassen overeenkomt, maar in vorm verschilt. Aan

hd. kratsen zou bij ons een ongebruikelijk kratten

beantwoorden, waarvoor het nauwverwante krassen

in de plaats is getreden.

I) Bedr. Hulpw. hebben.

1 ) Krassen in den zin van schrappen of ondiepe

insnijdingen maken (t. w. met een puntig werktuig

in een hard voorwerp), en Af in dien van wegne-

ming (30, e).

a) Eigenlijk (30, e, «). Van iets dat aan de op-

pervlakte van een hard voorwerp vastzit. Het door

krassen er van wegnemen , het er van afsteken door

met een puntig werktuig in de oppervlakte van het

voorwerp te schrappen. || Met de punt van een mes

de kalk van een muur, de verf van het hout af kras-

sen. Roestvlekken van ijzerwerk afkrassen. — Door

deze laatste behandeling . . . springt het grootste deel

van 't hamerslag er af (van de zeis); en wat daar-

van nog zitten blijft, wordt met een snijdend ge-

reedschap... afgekrast, kutper, Technol. 1, 531.

b) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt, in dat van

ontdoening of reiniging overgaat (30, e, p'). Van

harde voorwerpen, aan wier oppervlakte iets vastzit.

Ze door krassen , door het schrappen met een puntig

werktuig, daarvan ontdoen of reinigen. || De jongen

heeft met zijn schaar het heele kozijn afgekrast (al

de verf er van afgestoken). Ijzerwerk afkrassen

(met een puntig werktuig van roest of hamerslag

reinigen).

2) Krassen in den zin van met een snijdend ge-

luid op de viool strijken, en Af in dien van ten

,inde toe (30, 4). Van een muziekstuk. Het ten

einde toe op de viool spelen, t. w. met een krassend

aeluid; het eentonig en krassend afspelen.
|

Zoo'n

vervelende kermismuzikant, die niet heengaat, voor-

dat hij al zijn deuntjes afgekrast heeft.

II) Om. Hulpw. zijn. Afin den zin van verwij-

dering (30, a), en Krassen, als onz. ww. (zie ald.),

in den zin van zich voortbewegen, die het woord

echter alleen in de samenst. Afkrassen en Opkrassen

bezit. Krassen, het maken van schrappen in een voor-

werp, brengt het denkbeeld mede van strijkelings

langsyaan ; zoo zegt men b. V. van een paard , dat

het krast , wanneer het met de hoeven over den grond

strijkt. Vandaar bij uitbreiding de beteekenis van zich

voortbewegen, als 't ware met de hielen over den

grond voor/strijken. In gelijke toepassing werd ook

mnl. scaven en scuven gebezigd, en in de Vlaamsche

volksspraak zegt men afkrabben voor wegsluipen

(v. D. velde en sleeckx, 44,4). Afkrassen, met

gelijke overdracht gevormd, wordt in gemeenzame

en schertsende taal van personen gezegd, voor: Zich

haastig verwijderen, zich wegpakken, t. w. uit vrees
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of ten gevolge eener onaangename bejegening. || Toen
hij 'zag dat ik boos werd , kraste hij af. Ik zei hem

,

dat ik niets meer met hem te doen wilde hebben , en

daarmee kon hij af krassen. Of hij ook gauw is af-

gekrast

!

Af I. Afkrassing (alleen in de bet. bedr. 1 ).

AFKRIJGEN, bedr. st. ww. der 5<"> kl.,

met hebben : kreeg af, kregen af, heeft afgekregen.
Uit Krijgen en Af, beide in verschillende opvattin-

gen. Hd. abkriegen.

I) Krijgen in den zin van (iets) aanvatten en tot

zic/i nemen (t. w. om het voor een bepaald doel te

gebruiken), en Af in den zin van naar beneden , som-
tijds met het Dijdenkbeeld van scheiding (31, a).

Van voorwerpen
, die zich op zekere hoogte of boven

op andere voorwerpen bevinden. Ze naar beneden krij-

gen ; ze van de hoogte of van de andere voorwerpen

afoemen , met bet doel om ze te gebruiken. || Kent gij

dat beeldje, dat daar op die kast staat? Ik zal het even

afkrijgen, om het u te laten zien. Daar staat een sta-

pel borden ; krijg er eens eveu een af.

II) Krijgen in den zin van gedaan krijgen, zijn

oogmerk bereiken.

1 ) Af in den zin van verwijdering , t. w. van het

lijf (30 a). Van kleedingstukken , sieraden enz., die

het lichaam of een deel er van omgeven of daaraan

bevestigd zijn, die aangedaan , omgedaan, omgeslagen
of voorgedaan worden. Ze (zich zelven of een ander)

van het lijf krijgen, er in slagen ze af te doen, t. w.

met inspanning, omdat het moeilijk gaat. Meest in

ontkennende of vragende zinnen, en vergezeld van het

ww. kunnen.
|| Ik kan mijn boord niet afkrijgen; de

band is in den knoop. Zijn vinger was zoo gezwollen

,

dat ik zijn ring niet af kon krijgen. Kunt gij den
ring nu afkrijgen?

2 ) Af in den zin van verwijdering in 't algemeen

(30, d). Vergezeld van het voorz. van of van een
der bijw. van plaats : er, hier, daar, waar, ergens enz.

a) Met eene zaak als voorwerp. Iets van de plaats

waar — of van bet voorwerp waarbij — het zich

bevindt, verwijderd krijgen.; er in slagen het vandaar
weg te nemen. || Zjj kunden het vaartuig Diet van
de ondiepte afkrijgen. Ik kan dien zwaren steen niet

van den grund kfict'ijgen. Ziet dat ge dien balk wat
van den muur afkr(jgt. — Dat de keukenmaagd be-

zig is ijverige pogingen in het werk te stellen, om
den grendel van de bovendeur af te krijgen, pierson ,

Mériv. 2 , 208.

b) Met een persoon als voorwerp. Gedaan krijgen

dat iemand zich verwijdert, hetzij van een ander per-

soon , hetzij van eene zaak.

u ) Iemand afkrijgen van een persoon , er in sla-

gen hem van dien persoon te verwijderen , maken
dat hij van hem afgaat, of zich voortaan van den

omgang met hem onthoudt. || Ik kon hem van dat

vroolijke gezelschap niet afkrijgen. Hij is van dat

meisje niet af te krijgen. — De Keizer bragt hem
t'huis en was niet van hem af te krijgen , fokke ,

B. R. 2, 277.

ft) Iemand van iets afkrijgen, t. w. van een

voorwerp. Er in slagen hem daarvan te verwijderen

,

maken dat hij het verlaat. || Hij was niet van die

schilderij af te krijgen, hij was er zói door geboeid,

dat men hem niet bewegen kon er vandaan te

gaan. — Hij bleef wel trouw nacht en dag bij het

lijk zitten,. . . en was er nu nog veel minder af te

krijgen, fokke, B. R. 2, 273.

y) Iemand van iets afkrijgen, t. w. van eene

handeling , een voornemen , eene gedachte , gewoonte
enz. Er in slagen hem daarvan af te brengen , ma-
keu dat hij het laat varen. Verg^ Afbrengen, I,

2, a, y). || Hij is niet van zijn werk af te krijgen.

Zie dat gij hem van dat plan afkrijgt. — Om hem
van zyne Joodsche vooroordeelen aftekrygen, Blank.

2, 164. Gij zult mijn man, als hij op dit onder-

werp komt, niet ligt van het gesprek afkrijgen,

loosjes, Lijnsl. 1, 258. Wanneer ze iets voorgeno-
men hebben , dat ze raeenen goed te zijn , krijg ze er

maar eens af, conscience 1 , 93 a.

3 ) Af in den zin van vermindering (30, b ). Ver-
gezeld van het voorz. van of van een bijw. van plaats

(als bij 2). Van een gedeelte van iets dat men ver-

schuldigd is. Er in slagen de schuld met dat gedeelte

te doen verminderen
;

gedaan krijgen dat de schuld-

eischer zooveel op zijne vordering laat vallen. || Hebt
se iets van de rekening af kunnen krijgen ? Met veel

moeite heb ik er ƒ 10 afgekregen.

4) Af in den zin van scheiding (30, c). Vergezeld

van het voorz. van of van een bijw. van plaats ( als bij 2 ).

Van iets dat aan iets anders vastzit. Er in slagen

het daarvan af te scheiden, gedaan krijgen dat het

losgaat en zich laat wegnemen. || Die kurken zitten

zoo vast, dat ik ze er niet af kan krijgen. Ik heb er

de vlekken eindelijk afgekregen. Dat ijzer zit vol roest;

zie dat ge het er schoon afkrijgt.

5) Af in den zin van voltooiing (30, l). Van een

werk dat men verricht , of een voorwerp dat men
vervaardigt. Het afgewerkt of voltooid krijgen, er in

slagen het in gereedheid te brengen. || Een werk,
een opstel, een brief afkrijgen. Wanneer denkt gij uw
werk af te krijgen ? Ik zal nu maar uitscheiden ; ik

kan het vandaag toch niet afkrijgen. In de volgende

week hopen wij het gebouw af te krijgen.

6) Af in den zin van naar beneden (31 , a). Van
een grcot of zwaar voorwerp. Het naar beneden krij-

gen , er in slagen het naar beneden te brengen ; t. w.

van eene bovenverdieping of van eene hoogte, die —
zoo zij er bij genoemd wordt-— door het voorz. van,
of langs eene helling, die door eene bepaling in den
4deo nv. wordt aangewezen. || Hoe zullen wij die

kast afkrijgen? Zie dat ge dat beeld voorzichtig van
het kabinet afkrijgt. Het zal een toer zijn, die tafel

de trappen af te krijgen.

AEKRIMPEN, onz. st, ww. der l stB kl., met
zijn: kromp af, il afgekrompen. Uit Krimpen (als

ouz. ww.) en Af in den zin van scheiding (30, c).

Van iets dat om of aan een voorwerp vastzit. Krim-
pen , inkrimpen, zich samentrekken, en daardoor zich

van het voorwerp scheiden. || De bast is van den boom
afgekrompen.

AFKRONEN, bedr. zw. ww , met hebben:

kroonde af, heeft afgekroond. Van Kroon, in den

zin van kruin (t. w. van een voorwerp), en Af in

dien van ontdoening (30, e, /S). In de bouwkunde.

Van een paal, die ingeheid moet worden. Dien van

de kroon of kruin ontdoen ; het boveneinde (den kop)

zoodanig vlak afwerken en aan de kanten afschuinen,

dat de paal geschikt is om ingeheid te worden. Ook
Koppen geheeten. || De palen zijn afgekroond; men

kan met het heien beginnen.

AFKRONKELEN, onz. zw. ww., met zijn:

kronkelde af, is afgekronkeld. Uit Kronkelen (als

onz. ww.) en Af in verschillende opvattingen.

1) Af in den zin van verwijdering (30, a). Zich

in kronkelende beweging of richting van iets verwij-

deren. || Een beekje, van den voet des bergs afkron-

kelende. Het pad kronkelde allengs van de rivier af.

2) Af in den zin van naar beneden (31 , a). Naar

beneden kronkelen; kronkelend afdalen, of zich in

eene kronkelende lijn nederwaarts uitstrekken. ||
De

beekjes, die van den berg afkronkelden.

Die lokken... haar langs d'albasten hals

Afkronkelend naar 't zwellend boezemmalsch.
TEN KATE 1 , 281.



1105 AFKR. AFKR. non

AFKROOIEN, bedr. zw. wy.:, met hebben:

krooide af, heeft afgekrooid. Uit Krooien , afgeleiden

vorm van Kruien {kroot, gekrooieni in gewestelijke

spraak , en Af in den zin van wegneming ( 30, e , a ).

Verg. Afkruien, bedr. 2, a). In de hooge veen-

derij (wier kunsttermen gedeeltelijk ontleend zijn aan

de volkstaal van die gewesten, waar zij te huis be-

hoort ). Van de onbruikbare bovenste veenlaag. Ze door

krooien of kruien wegnemen; ze afsteken en met krui-

wagens wegvoeren , om over het veld te worden ver-

spreid. || Nadat het bovenveen afgekrooid is, begint

men de turf te graven.

— Veelal met verzwijging van het object , en dns

schijnbaar' onz. || De kosten van dit afkrooijen en

tot zet- of slagveld sligten zijn... per akker...

f 1,80 a 2, stemfoort, Veengr. 15.

Afl. Afkrooier, afkrooiing.

AFKRUIEN, bedr. en onz. ww\, met hebben

en tij» ; eigenlijk sterk van de de kl. : krooi af, krooien

af, heeft en is afgekrooien ; doch veelal zwak gebe-

zigd: kruide af, heeft en is afgekruid. Uit Kruien

en Af, beide in verschillende opvattingen.

I) Bedr. Kruien in den zin van met den krui-

wagen vervoeren. Hulpw. hebben.

1) Af in den zin van verwijdering (30, a). Iets

door kruien van eene plaats wegbrengen , met kruiwa-

gens wegvoeren.
| Appels van de markt afkruien. Laat

de opperman dat puin eens van het erf afkruien.

2) Af in den zin van wegneming (30, e).

o) Eigenlijk (30, e, a). Van zand, aarde, veen

enz., dat zich boven op een grond bevindt. Het door

kruien er van wegnemen, met kruiwagens wegvoeren.

|| Hij heeft al het zand, dat bij de doorbraak op

zijn land gekomen was, laten afkruien. In de veen-

derij wordt het afkruien van het bovenveen afkrooien
genoemd Vele terpen en wierden (wieren) zijn thans

grootendeels afgekruid (afgegraven).

b) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt, in dat

van onidoening overgaat (30, e
, ft ) Van een grom'

,

een akker enz., die te hoog is of met zand, veen

enz. overdekt ligt. Uien van de overtollige aarde of

van de overdekkende stoffen ontdoen, door die weg te

kruien, met kruiwagens weg te voeren. || Die akker

ligt te hoog; ge moet hem wat laten afkruien. De
ondergrond van dit stuk land was vrij wat beter dan

de bovengrond; daarom heeft hij het een halfvoet

laten afkruien

3 i Af in den zin van naar beneden (31, o). Van
voorwerpen, die zich op eene hoogte bevinden. Ze
naar beneden kruien , met kruiwagens naar beneden

vervoeren. || Hout van een heuvel afkruien. Wat niet

draagbaar was , werd afgekruid.

II) Onz, Kruien in den zin van door den stroom

voortgestuwd worden en op elkander schuiven, van

ijsschotsen gezegd ; Af in dien van naar beneden

(31, a). Hulpw. zijn. Stroomafwaarts kruien, in

opeenschuivende schotsen afdrijven. || Het ijs begint

af te kruien, is afgekruid.

Afl. Afkruiing.
AFKRTJIMELEN, bedr. en onz. zw. ww

,

met hebben en zijn: kruimelde af, heeft en is afge-

kruimeld Uit Kruimelen en Af in den zin van 'chei-

ding (30, e). Hd. abkrümeln (orimm, D. Il'tb.

1, 65).

I Beilr. Hulpw. hebben. Van een gedeelte van

een brood of koek. Het bij kruimels er van afschei-

den , kruimelsgewijze afbreken. || Daar hebt ge een

stnk brood; daar kunt ge wat van af kruimelen, om
't aan de eendjes te geven.

II ) Onz. Hulpw. zijn. Van een brood of koek.

Kruimels loslaten en daardoor van de buitenste deeleu

ontdaan worden. || Die koek kruimelt erg af, is erg

afgekrnimeld.

AFKRUIPEN, onz. en bedr. st. ww. der

&a ° kl., met zijn en hebben: kroop af kropen af, i.i

en heeft afgekropen. Uit Kruipen en Af in verschil-

lende opvattingen.

1) Onz. Hulpw zijn. — 1) Af in den zin van

verwijdering (30, a). Zich kruipend van iets verwij-

deren || De slang kroop van den boom af (t. w. van
den voei\. Het kind i< al een heel eind van den stoel

afgelcropen

.

2) Af in den zin van naar beneden (31 , a). Naar
beneden kruipen . kruipend afkomen ; t. w. van eene

hoogte, die — zoo zij er bij genoemd wordt — door

het voorz. van, of langs eene helling, die door eene

bepaling in den 4dt" nv. wordt aangewezen , waarbij

echter het ww. onzijdig blijft: verg. de Aanm. bij

Afdalen, 1, a). || De slang kroop van den boom
af (f. w. van de takken of van den stam). Het kin''

was ongemerkt de trappen afgekropen.

II) Bedr. Hulpw. hebben. — 1) Af in den zin

van scheiding (30, c). Iets door kruipen scheiden

of doen loslaten van iets anders , waaraan het vastzit

;

het kruipend afschnren. || Hij heeft zich het vel

van de knieën afgekropen. He kleine heeft hier al de

verf van den vloer afgekropen.

2) Afin den zin van ten einde toe (30, k). Met
het begrip van afstand tot object. Dien afstand ten

einde toe kruipende afleggen. || Het kind had al een

heel eind afgekropen.

AFKTJÏEREN, onz. en bedr. zw ww., met

zijn en hebben: kuierde af, is en heeft afgekuierd.

Uit Kuieren en Af in verschillende opvattingen.

I) Onz. Vergezeld van eene bepaling met het

voorz. van, of alleen in den 4den nv., waarbij echter

het ww. onzijdig blijft: verg. de Aanm. bij Afdalen,
1, a).

1) Afin den zin van verwijdering (30, a). Hulpw.
zijn. Zich kuierend van eene plaats verwijderen, er

op zijn gemak vandaan wandelen. || Hij kuierde be-

daard van het erf af. Intusscüen waren wij het plein

afgekuierd.

2) Af in den zin van naar beneden (31, a).

Hulpw. zijn eu hebben, uaar gelang men de beweging

als eene plaatsverandering of als eene handeling be-

schouwt. -Vaar beneden kuieren, op zijn gemak wan-

delend afdalen ; t. w. van eene hoogte of langs

eene helling. || Daar kwarneu zij bedaard van het

terras af kuieren. Wij waren ongemerkt den heuvel

afgekuierd. Wij hadden al tweemaal den heuvel op- en

afgekuierd. — Dat... zeeker jongen, van den wal,

by duister op de glimmende lonteu acht sloegh, hoe

zy altzasmen (/. w. de personen , die de lonten droe-

gen, maar die hij door de duisternis niet zien kon)

van de schans afkuyerden, zonder te keeren, hooft,

N. B. 395.

II) Bedr. Af in den zin van ten einde toe

(30, k). Hulpw. hebben. Met het begrip van afstand

tot object. Dien afstand ten einde toe kuierende afleg-

gen, op zijn gemak afwandelen. ||
Wij kuierden in-

tnsschen de laan af. Al pratende hebben we een heel

endje afgekuierd.

AFKUISCHEN, bedr. zw. ww., met hebben:

kuischte af, heeft afgekuischt. Uit Kuischen, zuive-

ren, reinigen, en Af in den zin van reiniging —
als gevolg van wegneming— (30, e, ft). Iets, t. w.

een voorwerp of eene plaats, reinigen, schoonmaken,

door wegneming van het vuil dat er zich op bevindt.

Vlaamsche uitdrukking, in Noord-Nederland onge-

bruikelijk, waar kuischen in den zin van reinigen

alleen nog maar als kunstterm in sommige fabrieken

gebezigd, en kuisch voor rein thans uitsluitend in
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zedelijke toepassing genomen wordt. Zie Kuisch en

KuiBCHEN. || Wij deden de plaats af kuischcn en schoon

maken (t. w. de „grafzerk, die mei kalk en modder
bedekt was"), c. A. serrure, Maerl. 16.

AFKUNNEN, bedr. en onz. oureg. ww., inet

hebben : kan af, kunnen af, konde of kon af, konden

af, heeft afgekund. Koppeling van Kunnen en Af,
als bijw. van toestand, in verschillende opvattingen.

Gemeenzame elliptische uitdrukking, die de aanvulling

onderstelt van het weggelatene, dat men uit den zin

of de omstandigheden moet kunnen opma_ken. Verg.

Aankunnen en Afmoeten , Afmogen enz.

I. Bedrijvend.

1 ) Af in den zin van voleindigd , voltooid, ge-

reed (25, B, b, kj verg. 30, l). Met eene zaak

als object, t. w. een werk dat men verricht, of een

voorwerp dat men vervaardigt Het kunnen «/doen

of d/maken , het ten einde kunnen brengen ; den noo-

digen tijd hebben en de vereisebte kracht of vlugheid

bezitten om het geheel te verrichten. || Zijn werk

af kunnen, niet afkunnen. Eene taak bezwaarlijk,

moeilijk, onmogelijk, gemakkelijk, op zijn gemak,

heel goed afkunnen. Hoe kunt ge dat alles op één

dag af? — Dat ik meer te doen heb, dan ik af kan,

Leev. 6, 124. Daar hij... zekeren Eligius... zoo-

veel werks gaf, als die maar afkon, fokke, B. R.

2, 248. Het werk is hier zoo druk niet, of ik kan

het met Antje best af, K. Zev. 1, 220. Dan zulje

mij wel eens helpen, als ik mijn werk niet af kan,

niet waar? 3, 12. Hoogenberg, die meer praktijk

heeft, dan hij afkan, 3, 190.

— Iets wel afkunnen of — alleen wel afkunnen ,

wel in staat zijn het te doen of klaar te krijgen

,

t. w. zonder hulp van een ander; iets alleen niet

afkunnen, er de hulp van een ander bij noodig heb-

ben. ||
Hun vloeken is onnoodig; dat kunnen wy wel

af, Leev. 6, 12. — Roep haar om je te helpen, als

je 't niet alleen af kunt, K. Zev. 3, 249.

— Het object kan ook door het onbepaalde hel

worden vertegenwoordigd, t. w. in de zegswijze: hel

met iets (wel, best enz) afkunnen , eigenlijk : hetgeen

men te doen heeft, daarmede wel kunnen doen; doch

meest bij uitbreiding genomen voor: Het er mede
kunnen stellen , er genoeg aan hebben , niets anders

noodig hebben. || Ge hebt vandaag geen witte das

noodig, ge kunt het met een zwarte best af. — „Er
zijn immers , behalve deze (civile metten), ook criminele

wetten hier in gebruik ?"
tt
O neen ! wij kunnen het met

deze gemakkelijk af, fokke, Verz. W. 3, 247.

2) Voorheen, zelfs nog tegen 't begin dezer eeuw,

werd afkunnen , als bedr. ww., in eene opvatting ge-

bruikt, waarin het thans verouderd is. Men zeide

namelijk : iels afkunnen , voor hetgeen thans van iels

af kunnen heet, d. i. zich er van kunnen afmaken,

zich er aan kuunen onttrekken ;
gij kunt het niet af,

kunt er niet af.

„Neen zeker, 'k ben verzeid." —
„Gij kuDt het niet meer af, 't is eene onmooglijkheid;
Uw Moeder heeft alreeds uw woord voor u gegeeven."

DE LANNOY, Dkhk. W. 59.

Wijl 't noodlot wil , dat jeugdig bloed

Toch nu of dan ontvlammen moet,
Kon Lisis 't ook niet af.

BILD. 10, 124 (o. 1708).

— lanni. Men zou deze zegswijze zuiver kunnen

verklaren , door Af op te vatten in den zin van te-

nietdoening (30, j), en afkunnen dus te beschouwen

als elliptische uitdrukking voor kunnen afmaken

,

afzeggen, afst ellen of dergelijke, d. i. kunnen

maken dat iets niet gebeurt. Doch vermoedelijk was

het afkunnen niets anders dan eene verbastering van

het vroegere des af kunnen (er van af kunnen), gelijk

meermalen een vroegere 2de nv. allengs in den 4d"
is verloopen , en daardoor een schijnbaar bedr. ww.
heeft doen ontstaan, als b. v. mei gadeslaan nu waar-
nemen het geval is geweest. Verg. het opgemerkte bij

Acht, 3d<i art., xvii d<
' E., 2).

I. Onzijdig.

1 ) Af in den zin van verwijdering, t. w. van het

lijf (30, a). Van kleedingstukken , sierade.i enz., die

het lichaam of een deel er van omgeven of daaraan

bevestigd zijn, die aangedaan , omgedaan, omgeslagen

of voorgedaan worden. Van het lijf kunnen gedaan

worden , tz/geJaan kunnen worden , zich laten afdoen.

|| Als ge den band niet doorknipt, kan die kraag

niet af. De vinger was zoo gezwollen, dat de ring

niet afkon.

— Bij uitbreiding. Gevoeglijk afgedaan , met fat-

soen afgelegd of afgezet kunnen worden. || Moet ik

den hoed ophouden, of kan hij af? Kan de degen van-

daag af? (is het geoorloofd dien af te leggen?).

2) Af in den zin van voltooid (25, B, b, r<;

verg. 30, l). Van een werk dat verricht, of een voor-

werp dat vervaardigd wordt. Kunnen o/komen, af-

gedaan of voltooid kunnen worden; t. w. binneD een

bepaalden tijd. || Dat werk kan vandaag nog best

af. Kan dat meubel deze week nog afP

Aaiim. In die gevallen, waarin kunnen, met af
verbonden , vergezeld gaat van het voorz. van , of

van een der bijw. van plaats: er, daar, hier, ergens

enz., die het voorwerp vervangen, van hetwelk men
af kan , zijn de beide woorden niet als eene eenheid te

beschouwen. Spreekt men van een bezoek, waar men niet

af kan , van eene vlek , die ergens niet af kan , van

eene rekening, waar niets af kan, enz., dan behooren

af en kunnen gescheiden te blijven. Hetzelfde geldt

van (er) af moeien
, (er) af mogen , (er) af willen en

(er) af zullen. Kunnen, moeien, mogen, willen en

zullen zijn hier niets anders dan verschillende voor-

stellingen van zijn: het zijn beschouwd als mogelijk,

noodwendig
, geoorloofd , gewenscht of toekomstig.

Evenzeer derhalve als af van zijn gescheiden blijft

(er af zijn), zoo ook van kunnen, moeten enz. De
klemtoon op af moge de beide woorden schijnbaar

vereenigen, maar elk van beide behoudt, zonder eenige

overdracht of wijzigiug , zijne eigenlijke beleekenis; kun-

nen (moeten, mogen enz.) is, evenals zijn, het koppel-

woord, dat de gedachte, door af aangeduid, met het

onderwerp verbindt- Verg. de Aanm. bij Aanwezen.
Maar in die gevallen, waarin af, als bijw. van toe-

stand, absoluut gesteld is, heeft bij de vereeniging

met kunnen, moeten enz. eene ellips plaats: kunnen

af(maken), kunnen af(gedaan worden), en hierdoor

worden de beide woorden, te zamen eene gewijzigde

opvatting aannemende , aan elkander gekoppeld en

tot eene eenheid verbonden. Alleen dus de bovenge-

noemde beteekenissen komen bij Afkunnen in aanmer-

king; bij de andere, die men in sommige woorden-

boeken vermeld vindt , heeft men met af kunnen te

doen. Zie daarover bij af zijn, op Af, § 25.

AFKUSSEN, bedr. en wederk. zw. ww., met

hebben en zijn : kuste (zich) af, heeft (zich) afgekusi

en is afgekusi. Voorheen ook Afkusschen geschreven

(huisinga bakker, Poëzy, 1, 117; feith, Oden

en Ged. 3, 130, 142: zie bij Kussen). Uit Kussen

en Af in verschillende opvattingen. Hd. abkiissen

(grimm, B. Wtb. 1, 65). Verg. Afzoenen.
I) Bedr. Hulpw. hebben. — 1) Af in den zin

van wegneming (30, e, «) ^an 'ets dat op of aan

een voorwerp ligt. Het door kussen er van wegnemen.

Somtijds met een persoon in den 3d 'n nv. || Ieman

de tranen van de wangen af kussen.
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Heeft Potiphar zoo vroegh den bloesem afgekust,

En al dat blozent schoon van 't aenschijn afgeslreecken '

vondel 3, 824.

Oy bekooml dan , lieve Oade' . . . Maar wat zie ik ! ach, een'
[

[traan!

Dank, ó hemel, voor dat traantjen' ó mijn lippen , kust hel af'

bild. 10, 451.

Hy kromt de knien voor eens Plutoos gaffelstaf,

En kust hel stof van 't kleed van tien Minervaas af!

18. 117 (Julianus).

O wat Engel, zoo weldadig, heeft u 't doodzweet afgekusl' '

Vr. BILD. 3, '228.

Zij voelt zich 'i hart bewegen
,

En kust, weemoedig, 't vocht van 't mollig koonljen af.

ROGAEKS, Joch. 51.

— In dichterlijken stijl kan ook het voorwerp,

waarran iets afgekast wordt , en dat gewoonlijk door het

voorz. van wordt aangewezen , uitgedrukt norden in den

3aen DV.

Vermaak en dartle lust

,

Verdwenen met den waas, uw' wangen afgekust.

BILD. 7, 133.

— Bij dichterlijke persoonsverbeelding wordt af-

kussen ook gebezigd van den wind, als onderwerp,

t. w. van eene liefelijke koelte, evenals aan den wind

ook een adem worJt toegekend.

't Lieflijk koeltje kuste 't zweet reed6

van 't gelaat der maaiers af.

TER HAAK, Ged. 1 , 235.

Ku6t het koeltje

't Zilver niet van 't loover af?

TEN kate 8, 405.

2) Af in den zin van scheiding (30, c). Van ze-

kere hoedanigheden, die aan ofin iets gevonden worden.

Door herhaald kussen die hoedanigheden er als 't ware

van wegnemen, d. i. maken dat men ze niet meer

opmerkt , zoodat zij voor hem die kust zoogoed ils

niet meer aanwezig zijn. Verg. Af, § 25, A, a),

het laatste gedeelte. Alleen in bepaalde spreekwijzen

,

doch weinig in gebruik. || Het nieuwtje, de aardig-

heid enz. (van iemand of iets) afkussen, zóó lang

kussen , dat er het nieuwtje of de aardigheid af is.

O spyt! dat blanck , dat blont en blos

Zeer menigmael vervloeit in 't midden van zyn bloeien....

Zoo heeft men oock wel haest zyn nieuken afgekust.

DE DECKER 1 , 91.

3) Afin den zin van ienietdoening (30,/).
a) Eigenlijk. Van eene kleine oneenigheid of on-

aangename bejegening. Ze doen ophouden en de her-

innering er van uitwisschen , door den persoon , wien

men reden tot misnoegen heeft gegeven , te kussen

,

als teeken van verzoening. || Een geschil tusschen

twee gelieven wordt spoedig afgekust. Kom, laten wij

het maar afkussen en vergeten.

b) Bij uitbreiding, door verwisseling van object.

Van een persoon. Iemand afkussen, hem door een

kus weder met zich verzoenen ; eigenlijk , door een kus

de gevolgen van het voorgevallene te niet doen , en

den persoon bevredigen. Verg. iemand afkoopen
(bij Afkoopen, 3, b). || Kom, kus uw zusje af,

en beloof haar niet weer te plagen. Zij hebben elkan-

der afgekust.

II) Wederk. Hulpw. hebben, wanneer men het

verhaal der handeling, en zijn (met weglating van

het wederk. vnw.), wanneer men de vermelding van

den veranderden teestand bedoelt. Af in den zin van

uitputting (30, n). Zich afkussen, zich door lang-

durig kussen afmatten. || Hij had zich zoo afgekust

(was zoo afgekust), dat hij niet meer kon.

AFKWAKKEN , onz. en bedr. zw. ww., met
zijn en hebben : kwakte af, is en heeft afgekwakt. Uit

Kwakken
,

ploffend vallen of werpen , en Af in den

zin van naar beneden , met het bijdenkbeeld van schei-

ding (31, a). Gemeenzame uitdrukking.

I) Om. Hulpw. lijn. Van menschen , dieren of

voorwerpen , die zich boven op iets bevinden (als subject ).

Er van afvallen en zoo hard op den grond of op een

hard voorwerp nederkomen, dat het een kwak geeft.

|| Hij is van het dak afgekwakt, en heeft eene rib ge-

broken. Een kalkbak, die op den steiger stond, kwakte

er af.

II) Bedr. Hulpw. hebben. Van menschen, die-

ren of voorwerpen , die zich boven op iets bevinden

(als object). Ze met kracht er van afwerpen, zoodat

zij met een kwak nederkomen. Altijd met de bijge-

dachte, dat het uit boosheid of moedwil geschiedt. || Zij

pakten hem beet en kwakten hem van de stoep af. De

jongen heeft in woede al zijn speelgoed van de tafel

afgekwakt.

AFKWANSELEN , bedr. zw. ww., met

hebben : kwanselde af, heeft afgekwanseld. Uit Kwan-

selen, ruilen, en Afin den zin van ontleening (30, h).

Met een persoon in den 3dMJ nv. Iemand iets af-

ktcanselen , het door kwanselen van hem bekomen , het

hem door ruiling afhandig maken. Alleen van klei-

nigheden gezegd en altijd in ongumtigen zin , door

het bijdenkbeeld , dat de eigenaar hij den ruil verliest.

|| Hij had zoo'n mooi stuk speelgoed , maar zijn mak-

ker heeft het hem afgekwanseld. Die jongens zijn altijd

bezig met malkaar wat af te kwanselen.

AFKWIJNEN, bedr. en wederk. zw. ww.,

met hebben en zijn: kwijnde af, heeft en is afge-
kwijnd. Uit Kwijnen en Af in verschillende opvat-

tingen. Dichterlijke uitdrukking, ofschoon ook in de

volkstaal bekend (VI. Idiot. 10).

I ) Bedr. Hulpw. hebben. Af in den zin van

ten einde toe (30, k). Met het begrip van tijdruimte

tot object. Dien tijd kwijnende ten einde brengen , tot

het einde toe in kwijning slijten.

Wee den rampzalige, die, door zijn hart verblind,

Dat hart ten offer bragt, waar slechts verbeelding speelde'

Ontwaakt uit zijnen droom , kwijnt hij zijn leven af.

feith, Oden en Ged. 4, 81.

Om machtloos, buiten raad, gekluisterd aan het bed,

Als in een' kerkermuur een leven af te kwijnen,

Dat duizend beulen vindt in duizenden van pijnen.

BILD. 6, 380.

II) Wederk. Afin den zin van uitputting ( 30, «).

Zich afkwijnen, zich uitputten door langdurig kwij-

Den, door lange kwijning uitgeput raken. In deze op-

vatting zou afkwijnen , als wederk. ww., het hulpw.

hebben vereischen (heeft zich afgekwijnd), wanneer

men het verhaal der werking, en zijn, met weglating

van het wederk. vnw. (is afgekwijnd), wanneer men

de vermelding van den veranderden toestand bedoelt.

Doch het woord is in dezen zin alleen gebruikelijk in

de onbepaalde wijs en vooral in het verl. deelw.

— Afgekwijnd (van personen), door langdurige

kwijning uitgeput, door voortdurende en toenemende

verzwakking verteerd.

O my verouderden, niy afgequynden man!
Wat ben ik levens zat

'

DB DECKER 1 , 5.

Wy allen, zijn wy dan geen afgekwijnde kranken!

BILD. 5, 321.

En, wierd dees bodem zelfs van ondergang gespaard,

Het menschdom , afgekwijnd , ontviel een duurzame aard.

5, llfl.

— Bij uitbreiding ook van lichaamsdeelen of ver-

mogens gezegd , die den persoon vertegenwoordigen.

O lieffelyke dood! o stilster aller smarten!

O haven , ree en rust der afgequynde harten

!

DB DBCKBR 1, 60.

AFKWIJTEN , bedr. st. ww. der 5d* kl., met

hebben ; kweet af, kweten af, heeft afgekweten. Uit
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Kwijten in den zin van betalen, voldoen (zie ald.),

en Af in dien van ten einde toe (30, k). Van eene

schuld. Die geheel en al betalen, tot het laatste toe

voldoen. Ook in overdrachtelijke toepassing, van eene

zedelijke schuld. Thans verouderd en door Afbetalen

vervangen (zie ald., 1,1).

HWaer hen saliger, dat sy hun schuit afqncteu.

a. bijns 1 , 0.

AFKWISPELEN, bedr. zw. ww., met heb-

ben : kwispelde af, heeft afgekwispeld. Uit Kwispelen

en Af, heide in verschillende opvattingen.

I) Kwispelen in den eigenlijken zin van met een

kwispel heen en weder slaan, en Af in dien van

wegneming (30, e).

1) Eigenlijk (30, e, o). Van stof of vuil, dat op

eeu voorwerp ligt. Het door kwispelen er van wegne-

men, het met een kwispel (eeu langen en zachten

kwast) afslaan, afvegen. || Het stof van een meubel

afkwispelen. — Het (mijn huisraad) ziet zon noch

maan ; en moet ik het gebruiken , dan moet ik er

eerst het stuf en spinrag zo wat afkwispelen , Leev.

4, 80.

2) Met verwisseling van object, waardoor het be-

grip van wegneming, door Af uitgedrukt, in dat van

reiniging overgaat (30, e, ,i). Van voorwerpen, waarop

stof of vuil ligt. Ze met een kwispel afslaan, afvegen,

en daardoor van stof of vuil reinigen. ||
Meubels af-

kwispelen.

II) Kwispelen in den ruimeren zin van heen en

weder slaan met een lang en buigzaam voorwerp. In

de gemeenzame spreektaal.

1) Af ia den zin van verwijdering (30, a). Van
menschen of diereu. Ze door kwispelen verwijderen

,

t. w. van de plaats waar zij zich bevinden , en die

door het voorz. van wordt aangewezen; ze vau daar

verdrijven door met eene roede, karwats, zweep of

iets dergelijks te slaan. || Hij greep zijne karwats en

had hem spoedig van het erf afgekwispeld.

2 ) Af in den zin van ten einde toe ( 30, k ). Van
menschen of dieren. Ze zoo lang of zooveel kwispelen

,

als men dienstig acht, of totdat men voldaan is; ze

met eene roede, karwats of zweep afranselen, afrossen.

|| Hij verdiende eens duchtig afgekwispeld te wordeu.

AFLAAT, znw. m., mv. -laten. Van Aflaten'm

de verouderde beteekenis van vrijlaten, kwijtschelden

,

vergeven, die reeds aan goth. aflitan eigen was (zie Mnl.

Wdb. 1, 143, 3), en verg. de Aanm. op Aflaten,
bedr. 1,2, a). — Goth. aflél , onz., of aflêts, ra. (de

oab. en loebe 108, schulze 205); ohd. abldz,m.,

en abldzi, onz. (graff 2, 315); mhd. abldz, m.
(ben. 1, 952); nhd. ablasz, m.; onrd. afldt, onz.

(jonsson8); deensch aflad; zw. aflat ; ondl. afidt, ra.

(heyne, Andd. Benkm. 'J7) ; mnl. aflaet, onz. en m.
(Mnl. Wdb. 1, 142).

Blijkeus de aangehaalde vormen uit de verwante ta-

len dobberde het woord oudtijds tusschen het onz. en

manl. geslacht. Lutuer nam het onz. (das ablasz),

en ook bij visscher leest men nog, evenals in 't Mnl.,

hel aflaet (zie de aanh. bij 2). Later is het m. ge-

slacht heerschende geworden, dat thans zoowel in het

Hoogd. als in onze taal is aangenomen. Verg. grimm,
D. Wtb. 1, 67.

1) In 't algemeen. Geheele of gedeeltelijke kwijt-

schelding der gevolgen van bedreven kwaad, zoowel

van zondeu tegen God, als vau misdrijven tegen men-

schen; geheele of gedeeltelijke vergiffenis van schuld,

kwijtschelding of verminderiug van straf. De oorspron-

kelijke en ruimere opvatting, die in 't Mnl. de gewone

was, doch thans verouderd. || Allaet, ofte vergevinghe,

pardon , remission ,
— condona/io pecca/i , venia

,

plant. Af-laet, aisolulio, remissio, kil. By Dy is

aflaet, Heer! marnix, Pi. 130, 2 ( Vuig. propitiatio

,

Stateub. vergecinge). Zonder hem... te woorde te

willen staan, oft eenighen anderen schyn van aflaat

zyner ongenaade, hooft, N. H. 342.

den hemel smeeken

,

Dat h(j ons aflaet gun van 't bijster hartebreken.

hooft, Ged. 1, 288.

2) In 't bijzonder, in de Katholieke Kerk. De kwijt-

schelding van tijdelijke straffen , die de kerkelijke over-

heid den zondaren, na de vergeving hunner zonden,

verleent, om de overvloedige verdiensten van Christus

en de Heiligen; lat. indulgen/ia, verschillend van ab-

solutie (absolutio), d. i. de vergiffenis der zonden.

[| Iemaod aflaat geven, verkenen, schenken. Een af-

laat verzoeken, verwerven, krijgen, bekomen, verdie-

nen, afkondigen, verkondigen, prediken. Deelachtig

worden aan een aflaat. Volle aflaat, volkomene kwijt-

schelding van alle lijdelijke straffen. Een aflaat van

100 dagen, 7 jaren enz., berekend naar den tijd van

boetedoening, door de Kerk vroeger voor sommige

zonden opgelegd.

Dewijl men, om het aflaet te verdienen, moet

Biechten sijn sonden groot ende kleyn.

visscher, Brabb. 68.

Die met den spotter spott , voorwaer

Verdient een' aflaet van veel' jaer'.

HÜYOSNS 1, 710.

Wien 't zondig harte wroegt, met wigt van schuld bezwaard

,

Ik kondig aflaat aan voor wie ten kruistogt vaart.

TOLLENS 6, 3.

(Ik) kampte met den Saraceen

,

Opdat ik In zoo heil'gen tocht

Een aflaat mij verwerven mocht.
v. lennep, Poet. 8, 104.

— Aanm. Het geldelijk offer, dat men som-

tijds ten behoeve van eenig goed werk, kerkbouw of

kruisvaart, moest brengen, om een aflaat te verdie-

nen, en dat de vroegere boetedoening verving; het

misbruik, dat daarvan in de 15de en het begin der

16de eeuw gemaakt werd, en de daaidoor uitgelokte

onjuiste voorstelling van den aard der aflaten bij On-

roomsche schrijvers — alsof zij de vergeving der zon-

den bedoelden — gaven aanleiding , dat het woord bij

de tegenstanders der Kath. Kerk veelal in ongunstige

opvatting werd genomen. Vandaar samenstellingen als

aflaathandel, aflaatkraam en -kramer, aflaatverkoop

en dergelijke, waarin zich die opvatting heeft uitge-

drukt. Vandaar ook de oneigenlijke beteekenis, door

sommige schrijvers aan aflaat gehecht, wanneer zij

het nemen voor het geld, dat men geeft om een af-

laat te verwerven, als b. v. bij da costa 2, 386:

Gerechtigheid en heil

,

Voor schat noch wijsheid, voor geen boete of aflaat veil.

Namenst. Aflaatbrief (zie ald.), -handel, -kraam

en -kramer (zie ald.), -markt, -prediker, -verkoop, enz.

AFLAATBRIEF, znw. in., mv. -brieven;

verkl. -briefje, mv. -jes. Uit Aflaat (in de bet. 2)

en Brief. Hd. ablaszbrief. Schriftelijke oorkonde,

waarbij een aflaat verleend wordt. ||
Af-laet-brief, di-

ploma veniale, kil. Wanneer zy. . . voor eeu mooi.
.

.

stuivertje een . . . allaatbriefje kogten, Blank. 3,371.

AFÏiAATKRAAM, znw. vr., zonder mv., als

eenig in zijne soort. Uit Aflaat (in de bet. 2) en

Kraam, minachtend voor handel gezegd. Hd. ablasz-

kram. Afkeurende uitdrukking voor het onbetamelijk

handeldrijven in aflaten , dat aan de Kath. Kerk door

hare tegenstanders verweten werd.

AFLAATKRAMER , znw. m., mv. -kramers.

Uit Aflaat (in de bet. 2) en Kramer, minachtend

voor koopman gezegd. Afkeurende uitdrukking (bij de

tegenstanders der Kath. Kerk) voor eeu geestelijk per-

soon , die op onbetamelijke wijze aflaten te koop biedt.
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AFLACHEN , wederk. st. ww. der 4<" kl., doch

thans in den onvolra. verl. tijd zwak vervoegd, met
hebben , wanneer men het verhaal der handeling , en

zijn (met weglating van het wederk. vnw.), wanneer

men de vermelding van den veranderden toestand

bedoelt: lachte (voorheen heg, loegen\ zich af heeft

zich afgelachen en is afgelachen. Uit Lachen en Af
in den zin van uitputting (31). n). lid. sich ablachen

(gkimm, 1). Wtb. 1, 66). Zich door lachen uitput-

ten of vermoeien, zich mo de of slap lachen. || Zij

had zich zoo afgelachen (was zoo afgelachen), dat zij

niet meer kon.

AFLADEN, bedr. st. ww. der 4<"> kl., doch

thans in den onvolm. verl. tijd zwak vervoegd, met
hebben: laadde (voorheen toed) af heeft afgeladen.

Uit Laden en Af in verschillende opvattingen. Hd.
abladen.

1) Af in den zin van naar beneden, met het bij-

denkbeeld van scheiding of wegneming (31, a). Het
tegenovergestelde van Opladen.

a) Eigenlijk. Van goederen, die boven op iets gela-

den zijn, t. w. op eeu lastdier, een voer- of vaartuig,

enz. Ze er van wegnemen , afnemen , en naar beneden

brengen, om ze op den grond neder te zetten.

|| Vrachtgoederen, passagiersgoed , kisten, koffers,

balen afladen. Toen de boveulast van het dek afgela-

den was, begon men uit het ruim te lossen. — De
kondukteur werd aangeroepen, en de eigendommen

van Nicolette afgeladen en door den kruier overgeno-

men , A". Zev. 3 , 2. Bet ' help den koetsier 't goed

afladen, 3, 249. Zoo ging ik.. . naar de pakkies en

•loozen kijken, die afgeladen waren (van den wagen)

en er nog stonden , 5 , 51.

b) Met verwisseling van object , waardoor het bijdenk-

beeld van wegneming, aan Af verbonden , in dat van

onidoening overgaat (verg. 30, e, [i). Van beladene

lastdieren en voertuigen, of van vaartuigen die tan

boven beladen zijn. Ze van de lading ontdoen of be-

vrijden , door die er af te nemen en naar beneden te

brengen. || Een pakezel, eene kar, een wagen, eene

zolderschuit afladen. Laadt eerst de ezels af, dan

kunt ge aan de wagens beginnen.

2) Af in den zin van ten einde toe (30, k).

a) Van goederen die geladen worden. Ze geheel eu

al laden, zoodat de lading gereed is. Thans weinig

meer in gebruik , om verwarring te voorkomen met

de tegenovergestelde bet. 1 , «).

( De valrisch ) wort gekapt aen mooten
,

Van zijd baleinen voort ontleed, en al zijn traen

En smout in tonnen en karteelen afgelaên.

AMTOKIDES 1 , 58.

b) Van datgene dat met goederen beladen wordt,
t w vau lastdieren, karren en wagens, inzonderheid
van vaartuigen, ook van dezulke die van binnen ge-

laden worden. Ze geheel en al laden, ze met de volle

vracht beladen en in gereedheid brengen om vervoerd

te worden. || Het schip is afgeladen, heeft de volle

vracht in , is klaar wat de lading betreft. — Bezich
weezende een vaartuig!) met hout af te landen (op

Marttnique), brandt, De Ruiter, 898. Zo ras 'er

mogelykheid was, werden... verscheide vaartuigen

met de noodwendig*te leevensbehoeftens afgelaaden

,

Vervolg op waken., 4, 147.

Hoe onbezorgder nu de vloot is afgelaên

,

Als toen Brittanje Noord- en Oosteroceaen
Benaeude.

antomijeh I , 59 'ie houlrloot uil hel

Noorden).

— Ook met verzwijging van het object , en dus schijn-

baar onz. || Eerst alladen, jongens, en dan schoften'

— Gelijk men in scherts iemand laden zegt, voor

hem zijne volle bekomst laten eten , en zich laden

,

voor veel of onmatig eten , zoo bezigde men voerheen

,

in dezelfde figuurlijke opvatting, de uitdrukking hel

lijf afiaden, voor met spijzen volladen.

Nu valt men keuiiger, wanneer men vrolyk is,

Kn zet 'er spanbaars op, voor enkel w.-itervis ,. .

.

All' hommers, om het lyf wellustig af te laden,

j. de regt, Mengeld, 10.

All. Aflader (-laadster), aflading.

AFLAKKEN, bedr. zw. ww., met hebben:

lakte af heeft afgelakt. Uit Lakken en Af iu den

zin van voltooiing (30, l ). Van voorwerpen , die ge-

lakt moeten worden (hetzij met vernislak of met ze-

gellak). Ze geheel of tot het laatste toe lakken en

daarmede voltooien , alles afdoen wat er te lakken valt.

|| Ik moet eerst dit theeblad aflakken, vóór ik aan

die doos begin. Ziju al de rouwbrieven al afgelakt?

AFLANDIG , bnw., zonder trapp. v. vergel.,

om de absolute beteekenis. Met het achterv. -ig afge-

leid van Land en Af als voorzetsel in den zin vau

verwijdering ( 33 ). Aflandig is das eigenlijk van hel

land af, d. i. van het land verwijderd.

1) Zeeterm, van den wind gezegd. Van het laud

af gericht, van de kust af zeewaarts waaiende. Het
tegenovergestelde van Aanlandig (zie ald.). || De wind

is aflandig. Een aflandige wind.

2) Van personen. Van hun land verwijderd, zich

naai' elders begeven hebbende. Thans verouderd en door

Uitlandig vervangen, doch voorheen gebruikelijk iu

de uitdrukking zich aflandig maken, het land verla

ten, zich buitenslands begeven.

Wat dunckje datwe on6 ginghe maecken aflandich ƒ

w. d. hooft, Verl. .Voort, 30.

AFLANGEN, bedr. zw. ww., met hebben:

langde af, heeft afgelangd. Vau Langen, d. i. iu

de lengte uitstrekken, reiken, en Af in verschillende

opvattingen. Hd. ablangen, doch in andere beteekenis

(orimm, D. Wtb. 1, 66). Verg. Afreiken.
1) Af 'm den zin van verwijdering, t. w. van zich

(30, a), meer bepaald opgevat als afstand van be-

zit (30,/).
a) In 't algemeen. Van allerlei stoffelijke voorwer-

pen. Ze aan een ander aanreiken en overgeven , zoodat

men er af is ; ze aan iemand in handen geven en er

afstand van doen. Ongeveer hetzelfde als Afgeven iu

de bet. bedr. I, 1, a), doch in deze algemeene op-

vatting thans verouderd.

Geef my de sleutel, ons volk wagt 'er na....

Kom, lang af uw sleutel, hier niet laDger te snakken!
u. v. halmael, Edelm. Vr. 36.

b) In 't bijzonder, de thans meest gewone opvat

ting. Van brieven, boekwerken en kleine pakjes, die

aan iemands huis moeten bezorgd worden. Ze aan

zijn buis afgeven; aan zijn huis aangaan en ze aan

den persoon, die voorkomt, overreiken. Verg. Afge-
ven, bedr. I, 1, b), waarvan echter aflangen in

zooverre verschilt, dat afgeven het bepaalde oogmerk
onderstelt om zich van de zorg voor eeu toevertrouwd

goed te ontheffen , terwijl aflangen het bijdenkbecld

medebrengt, dat men er niet opzettelijk voor uitgaat,

maar alleen in 't voorbijgaan het voorwerp even aan-

reikt aan het adres, waar het bezorgd moet worden.

|| Ik kom straks bij A voorbij; ik zal den brief wel

even aan zijn huis aflangen. Och , zoudt gij dit pakje

wel even bij mijn broeder willen aflangen?

c) In overdrachtelijke toepassing, in de gemeen-

zame spreektaal. Van geld. Het aan een ander alge-

ven , afstaan , weggeven ; altijd in schertsenden zin

,

evenals afdokken, afschuiven enz., daar het geven

hier voorgesteld wordt als een werk, dat moeilijk gaat,

omdat men er bij reiken moet, en waartoe men dus

noode besluit. || Hij houdt niet veel van aflangen,

hij is karig (vasthoudend), weil.
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2) Af in den zin van naar beneden (31 ,a). Van

iets, dat zich ergens in de hoogte bevindt. Het van

daar wegnemen en aan iemand, die lager staat of zit,

aanlangen; het hem van boven toereiken. ||
Wilt gij mij

dat boek van de bovenste plank eens aflangen? weil.

Afl. Afianger (-langster), aflanging.

AFLAPPEN, bedr. zw. ww., met hebben:

lapte af, heeft afgelaft. Uit Lappen, met een lap

verstellen , en Af in den zin van ten einde toe ( 30, k ).

Van alles wat door het aanbrengen van lappen her-

steld wordt, als kleederen, schoenen, ketels enz. Ze

zooveel lappen als noodig is, alles afdoen wat er te lap-

pen valt. || Als de oude hemden afgelapt zijn ,
beginnen

we aan de nieuwe. Zijn al de schoenen al afgelapt?

AFLATEN, bedr. en onz. st. ww. der 8 8te

ld., met hebben: liet af, heeft afgelaten. Uit Laten

en Af, beide in verschillende opvattingen. Goth. «ƒ-

lilan (schulze 203), hd. ablaszen. De ags. en osaks.

vormen aUetan (ettm. 168) eu aldtan (ueïne, Hél.

249) stemmen niet geheel met aflaten overeen, maar

zijn gevormd met het voorv. a-, dat evenwel in betee-

kenis met af gelijkstaat: verg. A- (voorv., bet. 1 ,
a).

1. Bedrijvend.

I) Laten in den zin van laten gaan, toestaan of

veroorzaken dal iemand of iets gaat.

1) Af in den zin van verwijdering (30, a).

a) Van meuschen en dieren. Met vermelding van

de plaats, waar zij zich bevinden, die door hetvoorz.

van of door een bijw. van plaats {er, hier, daar, enz.)

wordt aangewezen. Toestaan en gelegenheid geven,

dat zij die plaats verlaten ; ze van daar af laten gaan.

|| Ik opende het hek, en liet hem van het erf af.

Ken houd van de binnenplaats, eene kat van den

zolder aflaten. De jongen heeft lang genoeg op htt

hobbelpaard gezeten; laat hem er nu maar af.

b) Van allerlei vloeistoffen, die bezonken zijn. Zd

van het bezinksel laten afvloeien, ten einde ze in

gezuiverden helderen staat te bekomen; ze laten af-

loopen, ze aftappen. Hetzelfde als het meer gebrui-

kelijke Verlaten. || Af-laeten den wijn, elutriare

,

defecare, kil. Wijn aflaten, van het vat laten ajloo-

pen, aftappen, weil.

c) Van bloed. Het een mensch of dier aftappen

door het openen eener ader. Van het enkele laten in

zooverre verschillende, dat aflaten op het bloed of

het bloedverlies ziet, laten op den persoon of het

dier en hun veranderenden toestand. || De man is zo

zwak en ziek, dat hij op zijn beenen niet gaan kan;

al zijn bloed is hem afgelaaten, Wildsch. 4, 197.

Ue geneesheer . . het afgelaten bloed gezien hebbende

verklaarde ... dat 'er op nieuws eene aderlating

onvermijdelijk noodig was, loosjes, Lijnsl. 4, 18.

2) Af in den zin van vermindering (30, b). Een

gedeelte van iets af laten gaan , laten varen , en

daardoor het geheel in omvang, bedrag of kracht

verminderen.

a) Van een gedeelte eener koopsom of schuldvor-

dering. Het van het geheele bedrag weglaten , er zoo-

veel op laten vallen; zooveel laten afdingen of kwijt-

schelden. || Hij wilde niets van zijn eisch aflaten. Ik

laat geen cent van den prijs af.

Vamii. Deze beteekenis van het laten varen

eener vorderiug, als kwijtschelden opgevat, en van

daar tot vergeven uitgebreid, was inzonderheid eigen

aan goth. aftétan, alsmede aan mnl. aflaten (zie

Mnl. Wdb. op Aflaten, 3). Zij leeft nog in het

afgeleide Aflaat (zie ald.). Bij kil. wordt af-laeten

o. a. verklaard door absotvere, en nog in de 17 de

eeuw treft men aflaten aan, zoowel in de eigenlijke

opvatting van laten varen, als in de daaruit voortge-

vloeide van kwijtschelden.

Daerom, liefl laet af

U ghesichten straf. starter 287.

O schoone persoone ! laet af de straf. 40.

Eigeulijk had af in deze beteekenis van aflaten de

kracht van verwijdering (30, a). Thans echter, nu

het woord niet meer van eene geheele schuld gebe-

zigd wordt, maar alleen van een gedeelte, dat van

het geheel wordt afgenomen, moet af in den zin van

vermindering (30, b) worden verklaard.

b) Van een brandenden oven. In den fabriekterm:

— Een oven aflaten , de hitte er van verminderen

,

door het vuur te matigen. Eigenlijk van het vuur

gezegd, maar bij uitbreiding, door verwisseling vau

object, van den oven, waarin het vuur gestookt wordt.

|| In vele glasfabrieken wordt. . . van liet heetstokeu

onverwijld tot eene gematigder nastoking (het dusge-

naamd koudstoken of aflaten. . . van den oven) over-

gegaau, kuyper, Technol. 2, 710.

3) Af in den zin van naar beneden (31, a).

a) Van personen. Ze eene trap laten a/gaan; ze

bij het afgaan vergezellen of lichten. ||
Neem een

blaker en laat Mijnheer af {of de trap af).

b) Van voorwerpen, of ook van personen, hier als

lijdende en onzelfstandig voorgesteld en dus als voor-

werpen gedacht. Ze aan een touw, aan een ketting

of met eenigen anderen toestel naar beneden laten,

laten afzakken. Het tegenovergestelde van Ophalen.

||
Kisten en balen van een pakhuiszolder met de

windas aflaten. — Hy lietse {de lompen) met zeelen

af tot Jeremia in den kuyl, Jerem. 38, 11. De dis-

cipelen . . . lieten hem neder door den muer ,
hem

aflatende in een mande, Hand. 9, 25. De ongevoelige

doodgravers, welker dagelijks handwerk het was, om

de laatste woningen der afgestorvenen af te laten in

de groeve,, loosjes, Buism. 1, 174.

Wij lieten vruchtloos, tot liet dagen,

De netten yvrig af van boord.

BEETS , Rijmb. 55.

— Voorheen ook, bij uitbreiding en in overdrach-

telijke toepassing, voor naar beneden doen gaan,

nederzenden in 't algemeen, zonder de gedachte aan

een toestel, waarmede de afdaling geschiedt.

Een iaeer Tan sulck wild {„de joffrouwen") ontmoet se by

[der straeten ,

En roept: 6 blanck en blond, ten hemel afgelaeten,

Wie kan u wederstaen

!

HUÏGENS 1, 280.

— In deze beteekenis wurdt aflaten ook alswederk.

ww. gebezigd. Zich aflaten, zich aan een touw enz.

vau eene hoogte laten afzakken. ||
De gevangene was

uit een dakvenster ontsnapt en had zich met een touw

langs den muur afgelaten.

— Bij uitbreiding , in dichterlijken stijl , ook runner

toegepast, als b. v. bij bild. (2, 412), waar hij het

bezigt van de ondergaande zon, die allengs naar den

gezichteinder afdaalt.

Wanneer de bron van licht en warmte naar het West

Zich aflaat, en haar vlam in 't sissend water lescht.

II) Laten in den zin van laten blijven, toeslaan

of maken dat iets ter plaatse blijft, en Af in dien

van verwijdering (30, a).

1 ) Eigenlijk. Van stoffelijke voorwerpen.

a) In 't algemeen. Van allerlei voorwerpen. Ze

niet op of aan iets plaatseu of vasthechten , ze er van

verwijderd laten, ze laten waar zij zijn. Altijd verge-

zeld van het voorz. van of van een bijw. van plaats

{er, hier, daar enz.), datgene aanwijzende, waarna»

men iets verwijderd laat. || Ge moet vandaag de vlag

uitsteken, maar den wimpel kunt ge er wel aflaten.

Die stoelen zijn niet nieuw meer; ik zou er die hoezen

voortaan maar aflaten.

4) In 't bijzonder. Absoluut gebezigd, d. i. zonder
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verwijzing naar datgene, waarna» men iets verwijderd

aat, t. w. van het lijf. Van kleedingstukken , siera-

den enz., die men afdoet of afzet. Ze van het lijf

verwijderd houden, ze niet aan-, om- of voordoen,

of niet opzetten. || Laat dien dikken omslagdoek af;

het is veel te warm. Ge kant die jaweeleu van avond

gerust aflaten. Wie tegenstemmen, zetten de hoeden

op ; wie voorstemmen , laten ze af.

Laet ons hier wedden met ons be!

,

Door wiens geweld hy eerst zyn deksel af zal laten.

cohihckx, Fah. 179 (Phebus en Boreas).

— Aamn. Bij coxscience 1, 94 a, leest men:
„Wil uw Lukas zijn vest of zijnen kiel aflaten" in

deu gewijzigden zin van afleggen, niet langer ge-
bruiken: eene opvattÏDg, die in Vlaamsch-België ge-

woon, maar in Noord-Nederland niet bekend is.

2) Overdrachtelijk. Van onstoffelijke dingen, of die

als zoodanig beschouwd worden, t. w. van alles nat

geschreven, gedrukt, gesproken of door de kunst
voortgebracht wordt. Het achterwege laten , weglaten

,

het niet toevoegen aan het geschrift, de rede of het

stuk, waarvan sprake is. Altijd vergezeld van het

voorz. van of van een bijw. van plaats (als boven

,

bij 1 , a). || Waarom heeft men uwen naam van de

lijst afgelaten? Het slot van uwe verhandeling bevalt

mij niet: laat er dat liever af. De schilder (de beeld-

houwer enz.) is in de hoofdgroep uitnemend geslaagd,

maar dat bijwerk had hij er moeten aflaten.

II. Onzijdig.

Laten in den zin van laten gaan (als boven , bcdr. I),

en Af in dien van verwijdering (30, a).

Aflaten als onz. ww., in de beteekenis van ophou-

den, uitscheiden, kan op tweeërlei wijze worden ver-

klaard. In 't Mnl. was aflaten, als bedr. ww., iu

gebruik met eene handeling als object , in den zin

van laten varen, nalaten: men zeide b. v. „ovde
geicoenten aflaten," „een quaet opsel aflaten" enz.

Met weglating van het object, d. i. met verzwijging

der handeling die men nalaat, verkreeg aflaten dus

de beteekenis van nalaten (iets te doen), d. i. er

mede ophouden , en begon zóó als onz. ww. te gel-

den. Deze opvatting was ongetwijfeld de oudste, in

't Mnl. de gewone (zie Mnl. Wdb. op Aflaten, 1 en 2);

zij is nog heden voldoende ter verklaring van aflaten,

wanneer dit vergezeld gaat van eene onbep. wijs met
te (als b. v. laat af dit te doen .- zie straks , bij 1 , b, y).

Doch evenzeer lag het voor de hand , aflaten als

onz. ww. te bezigen voor zich aflaten, d. i. zich

zelven als 't ware laten afgaan (van iemand of iets),

en dus gelijkstaande met afgaan, t. w. van een per-

soon of van eene handeling, waarmede men zich be-

zighoudt. Het was deze opvatting, die aanleiding gaf

tot de uitdrukking aflaten van iemand of iets (of

met iets); en evengoed voldoet zij om aflaten, ge-

volgd door eene onbep. wijs met te, zuiver te ver-

klaren. In de nieuwere taal is blijkbaar deze uitleg-

ging, die op alle constructies gelijkelijk van toepassing

is, in het volksbewustzijn aangenomen. In de beide

opvattingen heeft aflaten den zin van laten afgaan;
maar volgens de oude voorstelling laat men de han-

deling van zich afgaan , volgens de nieuwe (en dit

komt op hetzelfde neder) zich zelven afgaan van de

handeling.

1 ) Eigenlijk. Met een mensch of dier als onder-

werp.

a) In betrekking tot een persoon. Van iemand
aflaten, van hem afgaan, hem loslaten, ophouden
hem lastig te vallen of hem te kwellen. |] Doe liet

de duyvel van bem af, verliet Jefus, dien hij ge-

poogd had te verleiden, Mallh. 4, 11. Laet af vau
haer; wat doet gy haer raoeyte aen? Mare. 14, C.

Uw schuldig bloed bevlekk' deez' dalen niet.

Kom , voort met mij ! Ik laat niet af van u

!

TEN KATE 5, 224.

— Dichterlijk ook in andere toepassing gebezigd,

waarbij het denkbeeld wegvalt, dat men ophoudt

iemand te kwellen; t. w. in de uitdrukking van God
aflaten , zich als 't ware van Hem verwijderen , op-

houden in Hem zijnen steun te zoeken.

Toen liet zij in haar droefiieid af van God.
TEN KATE 8, 47.

b ) In betrekking tot eene handeling , die men
verricht. Er mede ophouden, uitscheiden; er niet

mede voortgaan, er als 't ware van afgaan. De wer-

king, waarmede men ophoudt, wordt uitgedrukt door

een abstract znw. of de onbepaalde wijs van een ww.,

vergezeld van het voorz. van of met (a en fi), of

door eene onbep. wijs met te (y). Zij kan echter ook

verzwegen , althans niet uitdrukkelijk vermeld worden

,

wanneer zij uit den zin genoegzaam blijkt (d').

k ) Aflaten van iets , t. w. van eene werking , uit-

gedrukt door een abstract znw. (of daarnaar verwij-

zend vnw.) of door de onbep. wijs van een ww., met

of zonder te. || Laet af van toorne, Ps. 37, 8. Laet

af van quaet te doen, Jes. 1, 16. Als hy afliet vau

spreken, Luc. 5, 4. Wie en siet 'er niet. . . biereen

landman van sijn ploegh , daar een ambachtsman van

sijn handtwerek aflaten ? cats 1 , 27 b. Laet dog

van dese grillen af, 1, 260 a. Ik zou de kundige

digtgeesten radeu niet af te laten van in 't loflyk

voornemen moedig voort te varen, v. effen, Speet.

4, 228. Indien gij dezen onbeantwoord laat, en ge-

heel aflaat van eenige pogingen, om mij te zien of

te spreken, loosjes, Bronkh. 2, 143. Eilieve, laat

daarvan (van loftuitingen) zooveel mogelijk af, 1 , 39.

Het meir laat... af van woelen, bild. 10, 253.

Laat af van disch- en dansvermaken ! 10, 168. Laat

... af van klagen! M. c. v. hall, Ged. 3, 95.

Laat... van de boosheid af! beets, Rijmb. 72.

De olyfboom geeft geen vruchten meer,
En Sarons roos laat af van bloeien.

V. WINTER en V. MERKEN,
Tooneeip. 2, 268.

Laat af van dit onnoozet schreien,

Mijn wichtjen ! slaap! geniet de rust!

BILD. 10, 290.

ft) Aflaten met iels, t. w. met eene werking,

uitgedrukt als boven, bij et). || Laat af met die nut-

telooze pogingen, conscience 1, 303 a. Laat af

met al die klachten, 2, 414. Spreek, en laat af

met die geheimzinnigheid, 2, 88a. Laat af met mij

aldus te pijnigen, 1, 21a.

Barbaar, laat af met vleien, met bedriegen!

TEN KATE 4, 495.

— Aa n in. Het voorz. met (reeds gebruikt door loos-

jes, Bronkh. 4, 349) is hier minder juist dan van,

daar aflaten eigenlijk een heengaan, eene scheiding

te kennen geeft, waarbij dus het voorz. van behoort.

Doch de onwillekeurige gelijkstelling met ophouden en

uilscheiden, die hetzelfde als aflaten betêekenen, en

beide van het voorz. met vergezeld gaan , deed hier

vanzelf van door met vervangen , waartoe ook de tegen-

stelling van zich met iels inlaten medewerkte.

y) Aflaten, gevolgd door eene onbep. wijs met

te. || Laet Demodocus aflaten op sijn harpe te spelen,

coornhert, Odyss. 1, 53 4. Niet aflaatende alle mid-

delen aan te wenden , om een ander Stadt-houder te

hebben, v. heemskerk, Are. 237. De gedachtenis

cener Vriendinne. . . die ik nooit aflaten zal te be-

treuren, bild., Voorb. v. d»~ Nag. Dichtte, v. de

lannoy, vi. (Hij) stapte toen de denr uit, gevolgd

door Simon , die niet afliet hem zijn waren aan te
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prijzen, v. Bom. 3, 30 Zij liet niet n'

,

i de ooren te malen van haar kapit

i, 25. Ongelukkige! Jat Kij toch allalen koi

wauhoi reeden, Me\r.

Honsel. 1 .

i »f te Krhri'

k doen liT i.

.jr. -I , itja 6.

Laat «f, mnu eeolgst goed, en vellust ran n
Naar Mrplaala, raam, naaf.ol overvloed U il

•IILD. IS, UI.

Hu raapt gOaUInda! »ia. laat «f da Qoda t. b<

iiBi.Mr.H-. 177.

Grootharlifii- Kgmnnd l.i.il niet af

Zijd wakk're volger» aan la rol

v LU . 878.

— Aai Virkecrd is bet gebruik van om Ie,

in plaats van het enkele Ie, lij aflaten, als b. v. :

, dat lij eindelijk aflieten, . in te

brengen" (loosjls, Lijntl. 3 , 836). Het voorz. om
dient um het doel aan te wijzen, dat men I

bereiken , t. rivijl aflaten juist eene verwijdering van

het doel te kennen
d) Aflaten alleen, met verzwijging Jer «erking,

waar die uit den zin genoegzaam blijkt. || Aid de

sangcr afliet {ophield Ie zingen), couknukkt, Odysi.

1, 47 4. Een vryvr die aflaet deur hope kranck

,

VISSCHIK, Bralt, 101. Zy maakten het... zo druk,

dat ik eindeijk bly wierd. . , dat er iets tusscheu bei -

den kwam, waardoor zy atlietcu. Blank. 2, 12. Zijne

makkers . lieten maar niet af; hij moest mee, tegen

wil en dank, hjkkl , B. R. 1, 12. Juffrouw J.

i! reeds n gedaan, maar ik heb

haar zulke ontwijkende antwoordei. , dat (jj

reeds afgelaten heeft, LoosJrs, Brunih. 8, 337.

Hevig was de strijd , de zege onbeslist ; maar de

vijand lii'. af (slaakte den aanval), sciiKANT, Red.

1, 187.

'k Be,trij te, en laat niel at, waar 't God en Waarheid ^'eldl.

nil.ll. 13, -

Maar plot-. blaf

Hem in den muil, en btüvraud liet hij af.

TB* k ats 1 , 08 (ran een icachthond).

— Vanhier de uitdrukking zonder aflaten, zonder

ophouden, onophoudelijk; reeds in 't .Mul. bekend

(Mnl If'db. op .Wlatin, 2), doch thaus weinig

meer in irrbruik. || Dus magh ick wel roepen
,

aflateu: Heere! enz., a. uijns 3, 128, Blijft altijts

volstandieh sondcr aflaten, i onsl-lhoon. Juw. Ui.
Deze vatbaarheid. . . steeds en gcduurzaaui te oefenen,

en tonder aflaten te i blld., I'erh. over

Zedeleer enz , l'oorr. xiv.

— Uit de boten (ook ouder << , ji eu y ) aange-

haalde t oorbeelden blijkt, dat aflaten gezegd wordt

in betrekking tut allerlei luml hogen
,

goede zoowel

als kwade. De bi e taal echter bezigt bet

bij voorkeur ton aauzieti van zulke handelingen, die

als kwaad of althans voor een ander onaangenaam
wordoii voorgesteld. Vandaar,

' in de gebiedende wijs laat af! of met >le ont-

kenning: niet a/laten.

— Laat af! houd op ! vaar niet voort met uwe
mg ' || L..at af ! . . barbaar' t i. bild.

I. Gy, moordenaar-: laat af' 1
,

mij 't hart te breken I rklmjcm, (Sed. :f
, 69, 't Ia

V' rraad wat ge u venmet ,, Laat uf' m\
mk :J, 71 Laat al, verraad'n n ' v 1.1

2, 163. O /on .lig meoMhenkrooat,, . laat afl th. v.

J< K llda. Laat

Joch 00. Laat af, laat af, verblinden' tkn katï
4, 292 „Laat af" -prais de jonge vrouw mei

kalmte, coNscii.HCE 1, 150 4

Onru»lii( hart, wat mooft gr dringen!
Last af, laat af, Ik kan niet linzen.

BILP. 10, 00.

l.aat af, mun broeder' tcbend iiniti altaar n

TBK KATB 5, 'JU.

— Xift ailalen. niet ophouden, hardnekkig vol-

harden in iets dat kwaad is of een ander deert.

lo i. , ii, tlaal li. in in 't hart,. . .

En laat niet af, eer htj hom heeft vale

IIBoUlRB, UoU .V. 7?

Hu lut niet af, eer bij nin zwaard tweemalen
In 't bevend hart van lun b.

TI.1 KATB 4

2) Overdrachtelijk. Met eene zaak als onderwerp,

n ; on gedacht wordt.

a) Van iets, waaraan eene onaangename werking

wordt toegeschreven. Ophouden die werking te oef

als de zomer afliet van zijn' heeten mlddaggloed.

D. j. v. i.bn.nb>> 247.

Noe. laat het grimmig lot, dal u vervolgt, niet af.

TBK KATB K, Mi

De met laat van melaatschen af.

BBBTS , Htjmb. 09.

b) Van handelingen, die voor een ander onaange-

naam zijn, of van onaangename aandoeningen. (ïp-

li ud ii iemand te kwell-U, tot bedaren komen.

(>|Klat mjii straf inaeh laten af.

HOPFBRCs •

Dfl nnkkling laat haait af.

BILD. A, H
Met de allenjsselijkite nlagen

ii. des aoodl -lagen:

In, laat zyn woeden eindluk af,

DA COSTA I

— Inzonderheid van de koorts. Allengs ophouden,

en, afgaan. || Toen de koorts afliet, vul hij in

een genisten slaap, H'ildsch. 6, 200. Zij gevoelde

zich ook vrij beter...; de koorts had ook afgelaten,

haapnkk, Val 2. 500.

— Syn. Zie OPHODDIN.
*ri. Afiaal (zie ald.j, a/tater (-laalsler), aflating

(beide alleen in de bedr. bet., en wel meest in die

van 1, 1, b), 2, 4i en 3, *).

AFLAVEEREN, onz. eu bedr. zw. ww., met

zijn en hebben : laveerde af, it en heeft afgelaveerd.
Uit Luveeren en Af in verschillende opvattingen.

I) On*, llulpw z:j>i. Af in den zin van naar

beneden, hier Opgevat als stroomafwaarts (31, a,

verg. 2H, 6'. Van een ztilvaartuig of de opvarende

personen. Voor den stroom af lavceren ; laveeren in

de richting van d"ii stroom , wiens voortstuwende kracht

men du- in zijn voordeel heeft || Te elf uren valt de

eb in, dan kunnin wij alLiweri-n.

— Ook met een vaarwater in den 4d,n nv., waarbij

echter hel ww. onzijdig blijft: verg. de Aanm bij

ArnALES, 1, a). ||
Wij waren de rivier afgelavcerd.

II) Bedr, llulpw. hebben. Af in den zin van

f«i einde toe (30, *). Van een zeilvaartuig of de

opvarenden als subject, met het begrip van afstand

als object. Dien afstand lavecrende afleggen, tot het

eiude er vau voortlaveeren. || Als wij dit rak afgela-

ve. rd hebben, krijten wij den wind meer van ter zijde.

AFLEENEN, bedr. zw »w, met hebben:

leende af, heeft afgeleend. I it /.renen, te leen ne-

men , en Af in den zin van ontlening { 30, h I, hier

-lechts dienende om bet begrip, dat reeds in leenen

li,;t, te versterken en niet een bcpiald persoon, turn

men men ut- leent, in verband te brengen, Hl

ablehnen, nevens het meer gewone ableihen (ghimm,

1) il tb. 1, 71). Het een nenoon In den 3d" nv.

Iemand iels afleenen , het vau hein leenen , te leen

verkrijgen . met het bepaalde bijdcnkbeeld , dat de

'










